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Използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази
помощ
Господ Шива, 13 март 2006 г.
АЗ СЪМ Шива, дошъл отново чрез моя посланик.
Ситуацията е такава, затова Аз дойдох да дам поредното
послание, което ще ви позволи да си я изясните и да
установите ориентирите, по които ще изберете да се
ръководите в живота си.
Веднага след завършването на предишния цикъл
диктовки ние изпитахме огромно облекчение от това, че
успяхме да осъществим замисленото и да дадем
информацията, необходима на цялото човечество чрез
проводник, който се намира във въплъщение.
Но след това се натъкнахме на съвършено
непредсказуемо съпротивление на нашите действия. И
това съпротивление премина през умовете на много
хора, намиращи се във въплъщение, сред които много от тях смятаха себе се за
светлоносци. Затова дойдох да ви уверя още веднъж, че ние ще продължим да
даваме нашите послания каквито и усилия да ни струва това. И ще правим това в
съответствие с нашите планове и нашите срокове, които настъпват в съответствие с
космическите възможности и необходимост.
Затова дойдох днес да ви дам още веднъж да разберете, че както и да се развива
ситуацията на планетата Земя, ние, Възнесените Учители ще работим с
човечеството на Земята и ще продължаваме да предприемаме опити за изменение
на съзнанието на земляните.
Изглежда, като че ли информацията в нашите послания е много малко, но ние не
спираме да се удивляваме всеки път, когато се намерят хора, готови по първия наш
зов да откликнат на всички наши предложения и забележки и да правят всичко,
което е необходимо сега.
Знаете, че едно от най-важните неща за човечеството сега е изменението на
съзнанието. И затова е добро всичко, което спомага за изменението на съзнанието
на земляните. Разбира се ние имаме в предвид изменение на съзнанието, което
ние се стремим да проявим във вашата октава, а не изменение на съзнанието,
което вие смятате, че трябва да стане.
Затова са добри всички начини за разпространение на знанията, съдържащи се в
дадените диктовки, а също така са добри и всякакви начини за довеждане на
информацията до знанието на хората, включително лични срещи, курсове за
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обучение, семинари, създаване на школи за обучение на родители и деца по
основи на Закона за кармата и основи на поведението, базиращо се на
Божествения закон.
Всичко истинно, което е от Бога се нуждае от вашата помощ за да расте и се
разширява.
Затова когато се учудвате, че не всичко около вас изглежда така, както би ви се
искало, ние казваме: “Толкова по-добре! Имате върху какво да приложите своите
усилия, своите способности и таланти!”
Огледайте се около себе си и внимателно проанализирайте, какво от това, което
смятате че трябва да бъде изменено, можете да измените сами като се опирате на
своите възможности и на своите способности.
Аз бих искал още веднъж да ви припомня диктовката, която дадох на 27 ноември
миналата година. Когато насочвате мислите си в необходимата посока, напълвате
образите възникващи във вашата глава с Божествена енергия, тогава аз ще имам
възможност да ви помагам и да напълня вашите образи с моята енергия.
Съществува Божествена възможност, която се дава на планетата в определен
момент. И такава възможност сега се дава чрез нашия посланик. Понякога от вас не
се изисква нищо освен да признаете нашия посланик. И веднага щом признаете
посланика на Йерархията, вие автоматически заставате върху стъпалата на
Йерархията. И цялата Йерархия има възможност да ви помага в работата и в
осъществяване на вашите планове.
Аз бих искал още да се спра на един важен момент. Нашият посланик е човек,
който съхранява нашите вибрации, постоянно пренасяйки своята преданост на
Йерархията през всякакви житейски ситуации и въплъщавайки Нейните планове на
Земята. За вас, които се намирате във въплъщение, нашият посланик е въплътен
учител, Гуру. И това означава, че вие сте длъжни да следвате указанията, които
получавате от нашия Гуру, така, като че ли тези указания са дадени лично от мен.
При това от вас се иска да различавате, за да можете да разберете в каква
степен да се доверите на външния Гуру, и в каква степен да се ръководите от
указанията, които получавате от сърцето си, от вашата Висша част.
Учението за Гуру изисква допълнително разшифроване. И аз мисля, че ние ще
можем в една или друга степен да ви дадем това наше учение. Защото твърде
много са онези, които се смятат за гуру или се държат като гуру, но всички или
почти всички те не носят в себе си главния признак на истинския Гуру –
способността към саможертва и способността да положи себе си върху олтара на
служенето.
Затова колкото и вашето човешко съзнание да ви пречи да разберете истинското
значение на мантията на Гуру и отношението гуру-чела, все пак всяко препятствие,
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което е във вас може и трябва да бъде премахнато с помощта на искрения ви
устрем и предаността ви на Йерархията.
Всеки път, когато ви е необходимо да получите потвърждение или опровержение
за истинността или лъжливостта на този или онзи човек смятащ се за ваш Гуру или
за наш посланик, моля ви обръщайте се за помощ към мен.
Просто вземете в ръце моя образ или се приближете до моя статуя и искрено ме
помолете за помощ.
Веднага щом видя вашата искреност и устременост аз непременно ще ви помогна.
И вие ще получите различаването, от което се нуждаете на дадения етап от вашето
развитие.
Затова използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази
помощ.
АЗ СЪМ Шива, и аз се прощавам с вас днес, но се надявам на нови срещи.

Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно приумножено защото е
такава повелята на времето и е такава ситуацията на планетата сега
Господ Шива, 27 ноември 2005 г.

АЗ СЪМ Шива. АЗ СЪМ дошлият за наставления отнасящи се до взаимодействието
между различните духовни групи и направления, които съществуват в днешния
историческия момент.
Ние отчетливо си представяме цялата ограниченост на съзнанието на хората и
цялото нежелание да се види Божествената Истина и да се приеме тя от голяма
част от хората населяващи днес Земята.
Но стремленията предприемани от вас са наистина безценни. Защото всеки, който
е пробуден и е готов да приеме Божествената Истина, макар и не в цялата й
пълнота, но е устремен към приемането на тази Истина, е за нас безценен
проводник, кристал-зародиш, чрез който ние можем да привнесем елементи на
новото съзнание и новите взаимоотношения на Земята.
Затова приемете моята благодарност - всеки, който е устремен, всеки, който дава
какъвто и да е, дори и най-незначителен принос в общото дело за спасение на
планетата Земя.
Вие можете да съхраните устрема в своето сърце и да действате в съответствие с
този устрем във ежедневието си, можете да вършите тези неща, за които вашето
съзнание е готово, можете да внасяте всякакъв материален или духовен дар на
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олтара на служенето на Божествената Истина. Ние ще приемем всички ваши
дарове с благодарност и ще ги приумножим в нашите сърца.
Дойде времето, когато всяко, дори незначително ваше действие насочено към
поддържане на Божествената вибрация във вашата физическа октава ще бъде
получено, съхранено и приумножено от нас.
Благословени са вашите усилия, благословени са вашите стремления, в която и
област те да се осъществяват.
Вие не можете да не действате, намирайки се във физическата октава, не можете
да не действате, защото такава е повелята на времето и такава е волята на Бога
сега.
Съхранявайте и приумножавайте вашата Божественост, вашето духовно начало. И
привнасяйте в своя живот поклонение към Бога, към Висшия Закон съществуващ в
тази вселена.
Всяко ваше усилие ще бъде приумножено безпрецедентно защото е такава
повелята на времето и е такава ситуацията на планетата сега.
Но за тези, които не желаят по някаква причина да се подчинят на повелята на
времето и Висшия Закон, настъпва сложен период. Защото всяко противодействие,
което оказвате ще се обърне срещу вас. И вашите действия почти мигновено ще
водят след себе си следствия, които също ще бъдат приумножени. И не може да не
видите безполезността на вашите опити да се вкопчите в старото съзнание, старото
поведение и предишния начин на мислене и действие.
Всичко около вас подлежи на промяна и вече се променя. И само слепият и глухият
могат да продължават да си дават вид, че нищо не се променя и всичко си е по
старому.
Не, уверявам ви, никога преди промените на планетата Земя не са ставали с такива
големи темпове, с каквито стават сега във вашето време. И приспособяването към
тези изменения може да стане само като променяте себе си, като променяте
вашето съзнание и стереотипите на вашето мислене и поведение.
А сега бих искал да дам още едно напътствие и наставление. Приемете го като
препоръка за вашата ежедневна духовна работа.
Всеки ден, започвайки от днес, до новата година, аз ви моля да отделяте макар и
няколко минути на ден за медитация, вътрешно съзерцание и приемане на образ
за бъдещето на вашата страна и вашата планета.
Можете да рисувате в съзнанието си най-смели образи и планове и да използвате
за това цялото си въображение. Единствено условие, което трябва да спазвате е
чистотата на вашите мотиви, вашите помисли и вашите стремления. И аз ви
обещавам, че каквито и смели надежди, образи и планове да изградите в своето
съзнание за близкото бъдеще, за следващата година и близките няколко години,
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всичко това аз ще поддържам лично, приумножено и възвърнато във вашия свят
като Божествена възможност, Божествена милост и Божествено видение.
Затова дерзайте, изграждайте най-смелите планове и ако те отговарят на
Божественото направление, характерно за времето на промените, което изживява
планетата Земя, всичко това ще бъде поддържано и ще се прояви във вашия
физически свят.
Остава ви малко време за вашите медитации. Само до края на тази година.
Не забравяйте преди медитациите си да ме призовете, мен Господ Шива, за да
мога да разруша всичко старо и отживяло, което пречи за осъществяване на
вашите планове и да ви дам Божествената възможност и да ви одаря с моята
Любов, Надежда и Вяра.
Приумножавайте вашите стремления. Дерзайте. Помнете винаги, че мисълта е
материална и може винаги да твори. И творческата способност на вашата мисъл,
която е винаги свойствена за вас, просто ще бъде многократно усилена в този
период от време до края на годината.
Не пропускайте своя шанс и не забравяйте да записвате всички ваши мисли,
планове и пожелания на отделно листче. Медитирайте и детайлизирайте вашия
замисъл по време на всяка медитация. И наблюдавайте какво ще се случва във
вашия живот и в заобикалящата ви действителност когато настъпи новата година и
в продължение на близките няколко години. На всеки от вас ще бъде дадена
възможност да срещне и осъзнае силата на своята мисъл, когато тя попадне в
унисон с Божествените цели и задачи за този исторически момент.
А сега аз ви пожелавам плодотворна работа и ви оставям насаме с вашите мисли и
замисли.
АЗ СЪМ Шива, който беше с вас днес.
© Татяна Микушина, 2006

Ние ви призоваваме към установяване на нов тип
отношения между Гуру и чела
Господ Шива, 15 март 2006 г.

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас, за да поговорим за
Пътя, който ви предстои да следвате, ако изберете този Път,
на който ние учим чрез нашия посланик
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Има много подходи и има много пътища във вашия материален свят. Голямата част
от тези подходи и пътища за съжаление не водят за никъде. От въплъщение във
въплъщение вие блуждаете в илюзии и не можете да намерите истинския Път.
И дори когато, най-накрая, откривате по своя Път Истината, вие започвате да се
съмнявате от Бога ли е това, с което се сблъсквате?
И често се случва да изберете верния Път и вече да вървите по него, но в някакъв
момент на душевна слабост вие се поддавате на влиянието на плътския ум и
започвате да се съмнявате. Вашите съмнения са предизвикани от вашето
несъвършенство. Затова винаги когато избирате Пътя, който да следвате или
започвате да се съмнявате в Пътя, по който вървите, следва да се замислите откъде
идват вашите съмнения?
Разумни ли са съмненията ви или те просто са следствие от вашия страх, от
неувереността ви в себе си.
Необходимо е постоянно да различавате вашите вътрешни състояния. Под влияние
на нереални сили ли се намирате или просто подлагате на разумен анализ Пътя,
който следвате?
И всеки път в тази ваша вътрешна работа вие сте принудени да се ръководите само
от вътрешната си интуиция и от гласа на вашето сърце.
Затова ние не се уморяваме да ви повтаряме: „Развивайте интуицията си,
вътрешното си различаване и връзката си с реалния свят на Бога”
На вас ви е трудно да правите това когато сте напълно потопени в илюзията. Затова
ние ви изпращаме нашите вестители, нашите служители, които ви показват Пътя и
ви помагат да се ориентирате в морето на живота.
Но вие и само вие можете да изберете кого да следвате и от чии препоръки да се
ръководите.
Ситуацията се усложнява от това, че колкото и предан и искрен да е нашия
посланик, той е приел човешко въплъщение и заедно с въплъщението си той е бил
принуден да приеме върху себе си и част от световната карма, да се натовари с
това бреме, за да може да остане във въплъщение.
Виждайки несъвършенството на нашите посланици вие може да изпаднете в
недоумение и да ви обхванат допълнителни съмнения.
Затова ви казваме, че не трябва да се доверявате сляпо на хората, които сами се
провъзгласяват за месии, посланици и учители. Винаги присъства елемент на
непредсказуемост във всяка ситуация и човекът, който само допреди известно
време с пълно право е бил наш представител и е носил нашата мантия, може да
сгреши и дори да се отклони от Пътя. Затова е необходимо внимателно да
наблюдавате и да анализирате всички действия на нашите посланици и вестители.
И да умеете да различавате в техните постъпки временните грешки, от които е
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невъзможно да се опазите във вашия свят, от по-сериозните грехове на
предателство и отстъпление от принципите на Братството.
Това е ново учение и ние се осмеляваме да го дадем сега чрез нашия посланик с
надеждата, че мнозина от вас сте достигнали онова ниво на развитие, което ще ви
позволи да не прибягвате до категорични изводи и да се откажете да следвате
нашите посланици.
Не, сега не е време когато можете да вървите по Пътя самостоятелно и сами да
избирате Пътя. Няма да можете да се справите без нашите представители и
посланици. Но вие трябва да подходите осъзнато и с мерките на вашето вътрешно
съзвучие и различаване към избора на хората, в чиито съвети си струва да се
вслушвате и чието ръководство да следвате.
И ако по-рано, в предишни времена от вас се е изисквало безусловно послушание
и твърдо следване на указанията на Гуру, то сега ние ви казваме, че преди всичко
трябва да се вслушвате във вашия вътрешен глас и вътрешната си интуиция за
всичко и само след това да следвате външните указания на който и да е Гуру.
Хората, които не са готови за такива нови гуру-чела отношения, няма да могат да
следват даваните от нас учения чрез този посланик. Те имат нужда от други, потвърди указания и следване на външни догми и правила. Затова ние даваме това
Учение, но напълно осъзнаваме, че различните човешки индивиди се намират на
различни стадии от своето развитие и това, което е добро за един може да бъде
нежелателно и преждевременно за друг.
Общоизвестно е, че ако човек е прекарал дълго време в подземие и не е имал
достъп до дневна светлина, то моменталното му излизане на ярката слънчева
светлина може напълно да го ослепи и да нанесе непоправима вреда на неговото
здравето.
Във въплъщение на Земята се намират хора с различно ниво на съзнание и сега ние
даваме нашите учения за тези, които са готови да следват авангарда. За тези, които
са изпреварили своите събратя и са готови да встъпят в непосредствени отношения
с Възнесените Учители, в непосредствени отношения основани на сътрудничество
и взаимно уважение. Обаче докато се намирате във въплъщение главният
принцип за вас е безусловното подчиняване на Възнесените Учители и на нашите
представители.
Но решение за подобно подчинение вземате в своето сърце самите вие и винаги
трябва да бъдете готови за промяна на това решение ако почувствате, че
обстоятелствата са се изменили.
Затова отношенията гуру-чела, характерни за новото време ще се отличават с това,
че вие ще имате по-скоро творчески, взаимно обогатяващи взаимоотношения с
вашите Гуру, отколкото отношения основаващи се на принуждение и диктат, както
това беше прието по-рано в много наши организации.
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И тези отношения са по-близо до духа на времето и общите демократични
преобразувания, които стават в света.
Повтарям още веднъж, че не всички ще могат да установят новите отношения и не
всички ще ги приемат. И мнозина просто не са готови за такива отношения защото
всеки намек за това, че учителят може да греши за тях е сигнал, че те въобще не
трябва да се вслушват в мнението на своя Гуру.
Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чела,
отношения изградени върху безусловната любов, истинското братство и
сътрудничество.
И се надяваме, че ще се намерят достатъчно на брой индивиди, които вече са
готови за подобни отношения и вече ги следват.
За мен беше радостно да ви дам днес това важно Учение, от което вие несъмнено
се нуждаете.
АЗ СЪМ Шива, който беше с вас през този ден!
© Татяна Микушина, 2006

Учение за Божествената Благодарност
Господ Майтрейя, 10 април 2006 г.

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя
посланик. АЗ СЪМ дойдох да дам наставление за
Божественото Знание.
Сладостни са минутите на нашето общуване и твърде
рядка е възможността за получаване на физически
проводник, който да отговаря на нашите изисквания.
Затова всичко, което се говори и всичко, което ще бъде
казано, е за вас непреходна и безусловна ценност,
подобна на драгоценен бисер.
Ние идваме и ви даряваме един след друг бисери на
мъдростта. И вие сами нанизвате тези бисери на
огърлицата, която изработвате през целия си живот.
Това е наистина безценно Знание. И трябва грижливо
да се отнасяте към него.
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Правя това дълго встъпление, за да можете още веднъж да проверите чистотата на
вашите мотиви и да успеете да се настроите на Божествената гама. Ние
забелязваме, че твърде много наши чела, които вече бодро са следвали Пътя на
Посвещенията, на определен етап започват да изпитват съмнения и съблазънта
започва да ги отклонява от Пътя, от Истинския Път, който те са търсили през
множество прераждания и накрая са го намерили.
Къде е причината за тази ситуация? И защо се случва така?
Аз ще ви кажа причината. Вие постоянно изпитвате глад и недостиг на Божествена
Любов и Божествена Енергия. Но веднага щом получите малко от нашата Любов, от
нашата енергия, вие тутакси забравяте за безпомощността и безизходицата, в
която сте се намирали, преди да получите нашите Учения.
Човешкото съзнание е много подвижно и неустойчиво. И качеството, което трябва
да развивате преди всичко в себе си, това е чувството на Благодарност за даваното
ви Учение. Благодарност на Небесата, на Твореца Създател, на Възнесените
Учители и на нашия посланик.
Именно чувството на Благодарност. Защото именно това чувство остава найчистото и неопетнено във вашата физическа октава.
Чувството на Любов е най-висшето, но достигането на чистота на това чувство е
много трудно във вашата октава. Защото нито едно чувство няма толкова
изкривявания, колкото чувството Любов.
Затова ви препоръчвам да започнете да възпитавате в себе си чувството на
Благодарност за получените Знания и за полученото Учение.
Без чувство на благодарност няма да успеете да напреднете по вашия Път. Нека да
не ви смущава това, че ще трябва да изразявате вашата признателност и
благодарност. Твърде много европейци нямат онова ясно разбиране как да служат
на Бога, присъщо по рождение на народите на Индия и Тибет. Затова трябва да
възстановите в себе си традицията за почитане на Божествата.
Почитане на Божеството във вас и почитане на Божеството извън вас.
Вие трябва да намерите баланса, равновесието във вашите взаимоотношения с
Бога. Ако приемате всичко, което ви се дава и не изпитвате чувство на
Благодарност и не изразявате това чувство, вие доброволно се лишавате от понататъшен напредък. Небесата не могат да ви дадат нищо повече, ако не
уравновесите енергията, която ви даваме, с енергията, която вие изпращате в
нашите октави. В нашите октави няма пари, но еквивалент на парите е
Божествената енергия. Затова, когато получавате знания, вие трябва да ни
отдадете еквивалент Божествена енергия, който е в състояние да проникне в
нашите октави. Знаете, че никаква несъвършена енергия не може да проникне в
октавите на Светлината. Затова ви препоръчвам да започнете да възпитавате в себе
си чувство на Благодарност.
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Вие може да изпитвате Любов и да ни изпращате Любов. Но за съжаление, за
много хора е характерен толкова нисък еталон за любовта, който носят в сърцата
си, че подобна Любов не може да проникне в нашите октави.
Но вие трябва постоянно да внимавате, да не се превърнат вашата Благодарност и
вашата почит в другата крайност, когато започвате да почитате външно, но не
изпитвате истинско чувство на Благодарност в сърцето си. Всяко външно почитане
трябва само да допълва вътрешното проявление на вашите чувства. Много хора,
обратно, смятат, че им е достатъчно да изпитват чувство на Благодарност в сърцето
си, но по никакъв начин да не го проявяват външно. В този случай анализирайте
внимателно своето състояние и своите мотиви. Защото понякога в такива случаи
вас просто ви движи гордостта.
Вие живеете във физическия свят и сте задължени да проявявате вашата
Благодарност на физическо ниво.
Не забравяйте, че върху вас лежи отговорността да се грижите за нашия посланик.
Тази древна Истина е доста изтрита от паметта на днешното поколение. Във всички
времена, когато в умовете на хората е тържествувала Божествеността, е имало
хора, които са чували гласа на Бога в своето сърце и са можели да донасят
Неговото Слово до хората.
По това, как се отнасят хората към нашите вестители, пророци и посланици може
да се съди, доколко са западнали нравите на обществото и доколко обществото е
далече от Божествения идеал.
Затова не се притеснявайте да оказвате своето покровителство и грижа на нашия
посланик. Винаги помнете, че нашият посланик е представител на Йерархията на
Светлината на Земята и ваше задължение е да оказвате почит и да се грижите за
нашия избраник.
Когато успеете да приемете тази проста истина във вашето съзнание без различни
уговорки и увъртания на вашия ум, тогава ние ще можем да разговаряме с вас по
друг начин и да даваме по-задълбочени знания и учения.
Както и да се стараем сега, вие не можете да усвоите нашите знания. Първо трябва
да възстановите възвратния поток от Божествена енергия, протичащ обратно към
нашата октава. Тогава ние ще можем да даваме.
Този Закон е неоспорим и той трябва да бъде осъществен.
Само че вие сами прекъсвате потока от Божествена енергия. И причината за това е
вашата гордост и вашето нежелание да се отплащате за даваното, независимо от
това, дали вашата Благодарност се изразява в материална форма или е изразена
чрез вашите чувства.
Идеално за вашето време е съчетаването на вътрешната с външната благодарност.
И вие сами трябва да следите за това съотношение.
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Аз ви дадох днес важно Учение. Това Учение е много известно и разпространено на
Изток. И с него хората на Запада практически не са запознати. Но без
реализирането на това Учение, Западът няма да може да получи изцяло мъдростта
на Изтока.
АЗ СЪМ Майтрейя, който беше с вас в този ден.
© Татяна Микушина, 2006
Вие трябва да сте готови в своето съзнание за постоянни промени
Господ Майтрейя, 11 април 2006 г.
АЗ СЪМ МАЙТРЕЙЯ, отново дошъл при вас.
От този ден и в близко време ще се случи нещо удивително във вашия живот. Няма да
можете повече да живеете в съответствие със законите и стереотипите, които са ви били
свойствени по-рано. Законите на физическия свят се изменят и вече са променени. Затова
на тези от вас, които мислят, че нищо не се променя на планетата и нищо не се случва, ще
им се наложи в най-близко време да се убедят в обратното. Планетата се движи към
промяна и планетата се променя в съответствие с плановете на Бога.
И колкото повече някои от вас се вкопчват в старото и отживялото, толкова по-болезнено
за тях ще се извърши процесът на промените.
Трябва да сте готови в своето съзнание за постоянните изменения, за постоянните
промени. Няма нищо, което в близко време да не бъде подложено на промяна. И преди
всичко, грандиозни изменения претърпява вашето съзнание. И ако вие погледнете
непредубедено на своя живот, с удивление ще забележите, колко много той се е изменил
и продължава да се променя.
Измененията, които стават в света, са толкова значителни, че ако по-рано за това бяха
необходими стотици, дори хиляди години, то сега процесът на изменение се е ускорил до
няколко години. И този процес върви независимо от волята на тези, които продължават
да съществуват в старите рамки, като религиозните рамки, нравствените отношения в
обществото или други сфери от обществената дейност.
Затова ние идваме, за да известим още един път за промените, които стават и които вече
са станали.
Цикълът диктовки, които дадохме чрез нашия посланик, започна едва преди малко
повече от година. И ако тези от вас, които внимателно ги четоха и препрочитаха,
погледнат на своя живот и на живота около вас, ще забележите промените. Дори ще
забележите, че много положения от нашите диктовки, които са ви се стрували важни и
своевременни преди година, сега вече са остарели.
Никога досега изменението в съзнанието на хората не е ставало с подобни темпове, през
цялата история на човечеството на планетата Земя.
Разбираемо е и съпротивлението от страна на силите, които отстояват илюзията. Те
действат чрез всеки, които има някакво несъвършенство и вътрешно избира да попадне
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под влияние на тези сили. Затова още един път ви призоваваме внимателно да
проанализирате вашите действия и вашите мотиви, и вашите реакции на действията на
другите хора.
Работата е там, че връщането на кармата също е ускорено. И ако по-рано вие можехте да
се сблъскате с последствията от вашите неправилни действия едва в следващото си
превъплъщение и роптаехте, защо сте се родили в такива несправедливи условия, то сега
вие имате възможност да се сблъскате с последствията от своя неправилен избор в
течение на година, а в някои случаи – буквално на следващия ден. Затова можете да
проследите как действа Законът за причинно-следствената връзка върху вас, върху вашите
близки и хората около вас. Трябва само непредубедено и от правилен ъгъл да погледнете
на това, което се случва с вас.
Сега всеки има възможност на практика да се запознае със Закона на Кармата. И вече е
невъзможно да се упреква Бог за това, че някои индивиди се държат не както трябва, а
«нищо не им се връща». Погледнете внимателно и ще видите какво се случва с тези,
които пренебрегват Божествените Закони и се държат като собственици на цялата
вселена.
Съществува Вселенски Закон и съществува ред във Вселената. И съм радостен да ви
съобщя, че в съответствие с космическите срокове, на планетата Земя в най-скоро време
ще бъде въведен ред. Все повече и повече ще се проявява в живота на хората
Божественият Закон. И все по-трудно ще им става на онези, които не следват този Закон.
Това е все едно да плувате срещу течението на бурна река. Каквото и да правите,
течението ще ви отнесе. Защото е безполезно да се борите с Бога. Вие сте длъжни да се
подчинявате на Божествения Закон, действащ в тази вселена.
Ние внимаваме повишаването на вибрациите на планетата да не е съпроводено с много
големи катаклизми. И засега успяваме. Но процесът на промени ще върви много поуспешно, ако вие в своето съзнание премахнете всички препятствия, които ви пречат да се
промените и които ви пречат да следвате пътя на промените.
Всеки път, когато ние идваме и ви напомняме за измененията и промените, през които
преминава планетата, винаги се намират определен брой скептици, които казват, че нищо
в техния живот не се е променило, и че нищо не забелязват. Е, ние можем само да се
радваме, че промените вървят толкова плавно и леко, че много от вас дори не ги
забелязват или се опитват да дават вид, че не ги забелязват.
Сега искам да ви кажа нещо важно. Става въпрос за вашето придвижване по Пътя на
Посвещението. Искате или не искате, но вашето лично придвижване е възможно само
тогава, когато приемете някои определени задължения пред Възнесените Учители и
приемате Законите, които съществуват във вселената.
Съществува Закон, за който на планетата не се знае много, но този Закон действа
неумолимо, също както действа Законът на Кармата. Този закон е свързан с това, че
вашето придвижване по духовния Път след определено минаване на определен участък
от него е свързано с това, че трябва доброволно да се подчините на Висшия Закон,
съществуващ в тази вселена и да стъпите на стъпалото на Йерархията.
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Щом стъпите на стъпалото на Йерархията, всички Възнесени Учители ви оказват своето
покровителство и помощ. За това е необходимо само едно – подчинение на Закона,
смирение, покорност и дисциплина на ученик.
Съгласете се, че когато влизате в определено учебно заведение, вие сте принудени да се
подчинявате на правилата, които съществуват в него. Защо смятате, че можете да
овладеете Божествената наука, без да се подчинявате на определени правила и без да
следвате Закона?
Оставям ви днес и ви давам време да помислите над това, колко силен е вашият стремеж
да следвате Пътя на ученичеството.
И над това, колко много бихте могли да пожертвате във вашия живот, за да получите
достъп до Божествената мъдрост.
АЗ СЪМ Майтрейя и до скоро, когато ще се срещнем на Пътя на Посвещението.
© Татьяна Микушина, 2006

Давайте своята Светлина, своята Любов, своята подкрепа на хората около
вас
Санат Кумара, 15 април 2006 г.
АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас. Когато дойдохме преди малко повече от
година, за да дадем диктовки чрез нашия посланик, тогава това събитие не беше
забелязано от по-голямата част от човечеството. Но ние и не се стремяхме да му се
обърне внимание. Главните и най-значимите събития винаги стават много тихо и
незабележимо.
Ние идваме, за да поговорим с човечеството на Земята и всеки следващ път нашето
идване става за вашето съзнание все по-естествено, като изгрева и залеза на слънцето.
Ние идваме и чрез нашето идване се изменя ситуацията на планетата Земя. Защото със
всеки път, все по-голям и по-голям брой хора могат да имат достъп до тези диктовки и да
се наслаждават на нектара от Божествена енергия, съдържащ се в тях.
Сега аз дойдох, за да ви напомня още един път за промените, които трябва да се
извършват все по-решително и все по-решително, за тези промени и изменения, за които
вече спомена Възлюбеният Майтрейя в своята диктовка от 11 април 2006 год.
Също като него и аз няма да скрия, че от всеки от вас, който чете тези диктовки, зависи с
какъв темп ще стават промените. Защото всичко свързано с вашия физически свят,
всякакви изменения във вашия свят стават само благодарение на изменението на вашето
съзнание.
И както винаги, ще ви дам някои наставления и кратко Учение, които ще ви помогнат за
изменение на съзнанието ви.
Всеки път, когато имам възможност да говоря с вас, които се намирате сега във
въплъщение, аз идвам с голямо вълнение и с трепет в сърцето си.
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Деца мои, вие не осъзнавате и не можете докрай да осъзнаете цялата отговорност, която
лежи на раменете ви.
Преди да се въплътите, много от вас са минали през голяма подготовка и обучение в
ефирните светове. Бяха избрани най-добрите души за въплъщение в това сложно време.
Затова е много болно да се наблюдава как тези души, дошли вече във въплъщение, са
позволили на илюзиите да овладеят тяхното съзнание, как са забравили не само това, за
което са се въплътили, но са забравили въобще за Бога и са загубили в своето сърце не
само Божествените образци, но и нравствените ориентири.
Болно е да се осъзнава това, но още по-болно е да се гледа когато тези души правят
преход и отново попадат във финния план. Сърцето се облива в кръв, когато гледаш
страданието на тези души. Когато завесата падне от очите им и пред тях се открие плана,
за който са дошли във въплъщение и който не са изпълнили, то стресът, който получават
тези души, е сравним с най-страшния стрес, който може да преживее една душа,
намираща се във въплъщение. И този стрес ляга като тежко бреме върху душата.
Необходими са усилията на много ангели, които са призвани да изцелят душата между
прераждания, за да подготвят такава душа и тя отново да стане способна да се въплъти на
Земята.
Ако вие се отнасяте един към друг макар и с една хилядна от любовта и грижите, които
вашата душа получава в периода между преражданията в ефирните октави на Светлината,
то светът би се изменил неузнаваемо за много кратко време.
Това, което трябва да направите, е да промените отношението си към хората около вас.
Ако вие сте стара душа, идваща във въплъщение за просветление на по-малко развитите
братя и сестри, спомнете си своя дълг и приетите отговорности преди въплъщението.
Колкото и да ви е трудно, не мислете за себе си, помислете за тези, които са до вас и
които се нуждаят от вашата грижа.
Понякога един ласкав поглед или добра дума са достатъчни душата отново да се
обнадежди и да стане уверена в утрешния ден, в смисъла на живота си.
Помислете за всички онези милиони души, които се нуждаят от вашата помощ. Не всяка
душа е в състояние да разбере Учението, което даваме чрез нашия посланик. И не всеки
човек е способен да вземе книгата и да започне да я чете. Но вие ще можете да окажете
вашата помощ и поддръжка не като ги карате насила да четат нашето Учение. Вие ще
можете да им помогнете, просто като сте до тях и им оказвате подкрепа с дума, постъпка
или просто с поглед.
Нека не ви смущава това, че хората няма да оценят усилията ви. Просто давайте своята
Светлина, своята Любов, своята поддръжка на хората около вас. И не позволявайте на
външното съзнание да оценява никого: «Ето на този човек Бог е поставил кръст и той се
явява върхът на невежеството и несъвършенството».
Ние сме давали това Учение много пъти и аз сега го повтарям. Много светли души, преди
да приемат въплъщение, се обременяват с такива кармични задължения и приемат
такива големи несъвършенства, че не са способни в условията, които съществуват сега на
Земята, да преодолеят тези несъвършенства и да преработят кармата си.
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Затова никога не си позволявайте да съдите. Помнете, че когато съдите, вие понижавате
вибрациите си и не сте способни да давате правилни оценки и да правите правилни
избори.
Бъдете над осъжданията, сплетните, не позволявайте на тези отрицателни енергии да ви
овладяват.
Прощавайте на всички, колкото и да ви се струва несправедливо това, което хората ви
причиняват. Няма граница прошката и нямат граница смирението и състраданието.
Нито едно от Божествените качества не може да бъде в повече. Вашият свят има такава
нужда от Божествени вибрации и Божествени качества, че вие по цял ден можете да
изливате вашето Съвършенство, Добро, Любов и светът ще ви бъде признателен.
Но не е задължително тази признателност да се прояви във физическия план. Напротив,
може да срещнете пълно неразбиране и дори враждебност. Защото всяка проява на
Божествени вибрации и Божествени качества веднага се сблъсква с проявлението на
противоположните качества, които се стремят да заглушат високите вибрации и да
отложат момента, когато на Земята няма да има повече несъвършенство.
От вас се иска да проявявате Божествени качества, независимо каква е реакцията от
страна на противоположните сили. В никакъв случай не се поддавайте на провокация от
страна на тези сили. Вие можете да постигнете много, но трябва да бъдете много твърди и
мъжествени.
В това се състои сложността на дадения момент. И в това се състои помощта, която ние
искаме да получим от вас.
Характерно за сегашния момент е, че в живота на всеки човек ще има случаи, когато той
ясно ще вижда какви сили действат чрез него и около него. И вие ще извършвате осъзнато
избор в себе си, в полза на кои сили ще се изявите и накъде ще насочите своята енергия.
Нека да не ви смущават временните грешки. Не се обвинявайте за тях. Направили сте
грешка, осъзнали сте я, приели сте решение повече да не я повтаряте и продължавате понататък.
Не позволявайте на съзнанието си да се задържа твърде много върху грешките. Не
забравяйте, че накъдето е насочено вниманието ви, натам тече вашата енергия.
Най-правилното ще бъде да изживявате само момента, в който се намирате сега.
Миналото и бъдещето не трябва да заемат твърде много място във вашето съзнание.
Вие живеете в настоящия момент и в този момент винаги радостно посрещате всички
житейски трудности и неуспехи и винаги запазвате увереност в своите сили, в това, че
можете да преодолеете всичко и ще излезете победител от всяка ситуация.
Помнете, че най-голямата победа е тази, която постигате над своята нереална част, а
всичко останало е само илюзия, която не изисква вниманието ви. Когато престанете да
храните илюзията с вашето внимание, тя престава да съществува.
Аз ви дадох важно Учение. И мисля, че вие в най-скоро време ще се възползвате от това
Учение и ще оцените неговата вътрешна мощ.
АЗ СЪМ Санат Кумара. Винаги с вас!
© Татьяна Микушина, 2006
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Процесът на връщане към реалността, процесът на свиване на илюзиите
ще бъде максимално ускорен
Възлюбеният Алфа, 16 април 2006
АЗ СЪМ Алфа, отново дошъл при вас. От нашата последна среща измина доста време по
вашите земни мерки. Обаче за мен, когато гледам от своята Реалност, са минали само
часове. Сякаш е било вчера.
И така, аз отново съм при вас, хората от планетата Земя. И трябва да ви кажа за
измененията, които стават на планетата от времето на нашата последна среща. На вас ви
се струва, че нищо не се е променило. Но аз съм сигурен, че има хора, които усещат
измененията, ставащи на планетата Земя. Те са малко, но ги има. И това е радостно. Това
ни радва и ни дава увереност. Защото когато имаме възможност да говорим чрез един,
това означава, че утре ще можем да говорим чрез мнозина. И когато няколко души усещат
промените и чувстват в своето външно съзнание ставащите промени, то това говори
единствено, че утре мнозина ще бъдат в състояние да усещат тези промени.
Отначало ние ставаме разбираеми и достъпни за много малко хора. Даваме им нашите
знания, нашата информация. Това е като лавината, която отначало започва с движението
само на едно камъче. Постепенно в този процес се въвличат все повече и повече
камъчета. И настъпва момент, когато лавината става толкова мощна, че е в състояние да
помете всичко по пътя си. Сега вие се намирате в самото начало на движението на
лавината. Ще мине известно време и тази лавина ще набере сила и ще може да отмести
по своя път всичко старо, което се съпротивлява на промените.
Новите изменения вече влязоха в съзнанието на хората. И неминуемо се
разпространяват по планетата Земя.
Сега аз дойдох, за да ви кажа тайната, която по-рано беше недостъпна за вас, но вече е
достъпна сега, когато сте достигнали ново ниво на съзнанието. Аз ще ви кажа това, което е
скрито, но става явно. И така, вие знаете, че преди известно време в нашите диктовки
обявихме, че за планетата Земя настъпва нов етап в космическата еволюция. И вие знаете
от предишните послания, че този етап трябва да обхване много години според земните
мерки. Милиони години.
И ето, сега аз дойдох, за да ви зарадвам. Защото е взето решение продължителността на
преходния период да заеме значително по-малко време, отколкото се планираше. И този
преходен период ще започне да се проявява с такива големи темпове, че всеки от хората,
които сега живеят на планетата Земя, ще може да наблюдава измененията и да им се
удивлява.
Взето е решение процесът на възвръщане към Реалността, процесът на свиване на
илюзиите, да бъде максимално ускорен. Най-високите и напреднали еволюции на тази
Вселена участват в процеса на повишаване на вибрациите на физическия план, в това
число и на физическия план на планетата Земя. Сега ще ви се струва, че тази информация
нищо не означава и няма никакво практическо приложение.
Но тази информация ви е необходима и тя ви се дава.
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Вие израствате и ставате способни да възприемате всички по-фини вибрации, присъщи
на висшите октави. И процесът на вашето израстване ще е по-бърз. Ще можете да
разбирате повече и ще можете да виждате повече.
Затова не ограничавайте съзнание си. Позволете си и най-големите фантазии и те
непременно ще се сбъднат. Оставайте си деца, мечтайте и фантазирайте и не си
позволявайте да станете като възрастните, които живеят на планетата Земя.
Вие израствате вътре в себе си, но вашето съзнание остава отворено за възприемане на
Висшата Реалност. И само когато се превърнете в деца, вие пораствате за новата Реалност.
За съжаление това, което вие наричате порастване, не е това, което означава порастване
за Божествената Реалност. Вие пораствате тогава, когато приемате ограниченията на
физическия свят и те започват да ви управляват.
Когато израствате във Висшата Реалност, то напротив, вие се освобождавате от
ограниченията на вашия плътен свят. А за вашия плътен свят вие продължавате да
оставате деца в съзнанието си.
Затова ви пожелавам да останете деца във вашия свят и ви желая да можете по-бързо да
достигнете онова състояние на израстване в Божествения свят, което ще ви позволи да
станете наши сътрудници, наши приятели, наши братя и сестри.
А сега ми позволете още веднъж да изразя моята Любов към вас. Аз много се надявам,
че моята Любов ще помогне на вас и на вашата планета в това трудно и преходно време.
АЗ СЪМ Алфа, с Любов към вас.
© Татьяна Микушина, 2006

Учение за Божествените чудеса
Възлюбеният Сурия, 17 април 2006 г.
АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас в този ден от Великото Централно Слънце.
Щастлив съм да ви приветствам, деца на Земята и се радвам на новата среща с вас.
Сега ние ще се отвлечем за малко от вашите земни проблeми и ще се пренесем в
пространството и времето при мен, в това място на вселената което обичам да обитавам.
Вие няма да можете даже да си представите блаженството и покоя, които са присъщи на
това място. Това място е люлката на всичко, което съществува в тази вселена.
Колко често мнозина от вас изпитват тъга по това място. Вас понякога ви обхваща тъга,
униние, сърцето ви се свива, а вие не можете да си обясните причината за вашето
състояние. Защото търсите причината извън вас. А в действителност причината е вътре
във вас. Защото в този момент душата ви изпитва тъга по този свят, който тя е напуснала
преди милиони години, но паметта за който продължава да се съхранява във вашите
сърца.
Връх на блаженството, безграничен покой и всеобхватно щастие – това е състоянието, в
което аз обитавам и което вие обитавали до вашето слизане в плътния свят. И ако вие
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макар и за няколко минути бихте могли да се откъснете от заобикалящата ви суета и да се
потопите в това състояние на блаженство, не се знае дали бихте намерили сили в себе си,
за да се върнете обратно във вашия свят. Затова подобни състояния са достъпни само на
определен етап от вашето духовно развитие. И всички вие имате възможност да
достигнете тези състояния. Може би не в този живот, а в следващите, но всеки от вас
непременно ще изпита това блаженство и с нищо несравним покой. Като че ли сте се
върнали в бащиния дом и никъде повече не ви е нужно да отивате.
Дошло е времето когато вие трябва да започнете да си спомняте мястото, от което са
дошли вашите души. Това ви е необходимо просто за да поемете Пътя към Дома, към
първоначалния покой и блаженство.
Аз дойдох за да ви напомня още веднъж за мястото откъдето сте дошли и където вие
трябва да се върнете. Трудно ви е да ме разберете в суетата, в която се намирате сега,
сред ежедневната суета и грижи.
Но аз идвам и ви откъсвам от вашите грижи и суета. Вие сте в правото си да ме отпъдите
като досадна муха. Вие можете да правите това и то е ваше право. Но аз съм уверен, че
доста много от вас ще намерят възможност да се вслушат в моите думи и в това, което
стои зад тях.
Аз дойдох преодолявайки огромно разстояние. И това не е разстояние в материалната
вселена. Това е път, който е вътре във вас и който ви отделя от Висшата Реалност. И точно
както на вас ви е трудно от вашето въплътено състояние да разберете за каква Реалност
ви говоря, точно така и на мен ми е трудно да се спусна до нивото, от което вие можете да
ме чувате дори с помощта на специално подготвен посланик намиращ се във въплъщение
заедно с вас.
Ние идваме в нейния храм и имаме възможност да ви даваме нашите послания. И това е
чудо, което става буквално пред очите ви, тъй като имате възможност да се запознаете с
нашите послания в същия ден в който ги даваме. Всяко Божествено чудо се случва така
естествено, че вие даже не осъзнавате това чудо. И това е характерна особеност на
чудесата, които идват от Бог. Всяко чудо, което е родено от човешкото съзнание не става
така естествено и изисква значителни усилия за подготовката му. Вие познавате много
учения, които ви обучават как да правите чудеса. И мнозина от вас се стремят да правят
тези чудеса, наречени на вашия език магия или по някакъв друг начин. Но ако се
сблъскате с Божествено чудо първото, което се набива в очи ви е, че това чудо се случва
толкова естествено, че вие започвате да осъзнавате едва като мине известно време, че сте
се сблъскали с нещо извънредно и заслужаващо вашето внимание. Но чудото вече в
станало. И това Божествено чудо е станало без участието на вашето съзнание.
Затова когато изпитвате желание да срещнете в своя живот чудо няма нищо осъдително в
това ваше желание. И когато търсите чудеса около себе си вие ги намирате. Но чудесата,
както и всичко, което ви заобикаля във вашия свят имат двойнствен характер. Има чудеса
проявление на Светия Дух и това са наистина чудеса Господни. А има чудеса проява на
човешкото съзнание и проявени с помощта на човешкото съзнание. И тези чудеса са от
човека, а не от Бога. Затова учете се да различавате. И правете различаване. Няма нищо
лошо във вашия стремеж към чудеса. Но когато отделяте твърде много време на този ваш
стремеж вие получавате от заобикалящата ви илюзия подобия на чудеса, но Бог и
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Божествените сили нямат никакво отношение към тези чудеса. Затова е нужно вие да се
стремите към Бога, към Божествената Истина, а не просто да мислите за чудесата. Защото
само когато се приближавате в своето съзнание до Божествената Истина вие започвате да
се сблъсквате с чудеса във вашия живот.
Повярвайте ми, Бог ще ви покаже своите чудеса в нужното време без каквато и да е
молба от ваша страна. Защото придвижването към Божествената Истина неизбежно ще ви
доведе до това вие да започнете да виждате чудеса стига само внимателно да се
оглеждате около вас.
Божествените знаци на Истината проявени като чудеса, са неизбежни по пътя на онези,
които искрено се стремят към Бога и не търсят евтини чудеса произлизащи от хората.
Сега ви оставям насаме с вашите разсъждения за чудесата и Божествения свят. Чудото на
Бога е готово винаги да се прояви, но само очите на човек, който прилича на дете могат да
видят тези чудеса. Оставете вашите игри и грижи на възрастни хора. Позволете си макар и
за няколко минути на ден да се върнете към своето детство, когато сте очаквали чудеса и
Бог ви е показвал чудеса като изгрева и залеза на слънцето, като снега, дъжда, дъгата.
Всички тези чудеса вие сте видели със своето детско съзнание и сте ги приемали за чудеса
на Бога. Защо не виждате тези чудеса сега? И какво ви пречи да виждате тези чудеса
около вас.
Аз съм съгласен, че имате много грижи в живота си и много задължения, които са легнали
върху вас. Но ако погледнете непредубедено на своя живот, вие ще разберете, че няма
нищо по-важно за вас от това да наблюдавате Божествените чудеса във вашия живот. И
ако постоянно виждате Божествените чудеса в живота около вас, тогава вашият живот ще
започне да претърпява значителни изменения. И сами ще се удивите на това, колко време
имате за да наблюдавате чудесата на Бог.
Аз преодолях огромно разстояние за да ви напомня, че трябва да очаквате чудеса и тогава
те ще могат да се случат около вас.
Струваше си да преодолея моя Път до вас, до вашите сърца за да ви напомня за това.
АЗ СЪМ Сурия пребиваващ вътре във вашите сърца.
© Татьяна Микушина, 2006

Ключът към вашето бъдеще и към бъдещето на цялата планета е вашето
съзнание
Гаутама Буда, 18 април 2006 г.
АЗ СЪМ Гаутама Буда, дошъл при вас в този ден.
АЗ СЪМ дойдох, за да дам някои знания и обучение. Както винаги, аз използвам
възможността, предоставена от нашия посланик Татяна.
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Само допреди известно време ние нямахме възможност да даваме нашето Учение така
свободно на целия свят. И само допреди две-три години никой не предполагаше, че
Учението може да бъде дадено на територията на Русия.
Вижте как се измени всичко.
Ние даваме нашето учение и едновременно с това се променя ситуацията в Русия и като
цяло на планетата Земя.
Вие виждате и имате възможност да наблюдавате, как едно на вид незначително събитие
е способно да оказва влияние върху целия свят. Възможно е да не се досещате и да не
правите аналогии във вашия живот и да не свързвате ставащите в него промени с такова
събитие, каквото е възможността да даваме нашите диктовки. Какво пък, ние не
изискваме от вас изобщо да правите някакви аналогии. Просто наблюдавайте
измененията, които стават във вашия живот и в живота на хората около вас.
Ще мине известно време и вие ще се научите да разпознавате влиянието на Възнесените
Учители в тези изменения. Ние действаме открито и няма нищо в нашите действия, което
да не бихме ви разкрили в нашите диктовки. Целият механизъм, с чиято помощ оказваме
влияние върху планетата Земя и на измененията, които стават на планетата Земя, се
показва открито в даваните от нас диктовки и Учения.
Всичко става много просто. Вие четете диктовките, посещавате семинарите, които
провеждаме с помощта на нашия посланик и на хората, пожелали да ни служат. Вие
получавате енергия, знания и променяте вашето съзнание, вашето мислене, вашите
вибрации.
Вие оказвате влияние върху всеки човек, с когото се срещате на улицата, на работа. По
този начин за една година успяхме да обхванем с нашето влияние милиони хора. Затова
можем сега с увереност да кажем, че процесът на изменение на съзнанието върви така
успешно, че е взето решение процесът на промени на планетата Земя да бъде
максимално ускорен. Това не означава, че ви грозят значителни катаклизми и стихийни
бедствия в близко време. Напротив, ако процесът на изменение на съзнанието продължи
и по-нататък успешно и с такива решителни темпове, вие ще избегнете значителни
катаклизми и бедствия.
Но ние не можем да ви гарантираме, че няма да има катаклизми и бедствия, ако силите,
които ни противодействат и които са готови на всякакви жертви, за да забавят процеса на
промените, предприемат активни действия и въвлекат в тях множество хора.
Затова преди да започнете каквато и да е дейност във вашия свят, щателно претеглете
вашите мотиви и се опитайте да разберете какви са мотиви на хората, които ви предлагат
да участвате в едни или други мероприятия, включително и молитвени практики.
Енергията на молитвите може изкусно да се използва за осъществяване на цели, които са
точно обратни на Божествените.
Нивото на вашето съзнание ни позволява сега да дадем тези Учения за изкривяване на
енергията на молитвата. Във всички времена е имало хора, които са насочвали енергията
на молитвата във Висшите октави на Светлината, но е имало и други хора, които са
използвали енергията на молитвата за постигане на свои лични користни цели. В този
случай те не са действали в съответствие с Божията Воля. Нещо повече, хората, които те са
успели да привлекат към своята дейност, са натрупали карма.
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Всички действия във вашия свят, всички мисли и чувства създават карма. Вие не можете
да не действате и следователно не можете да не създавате карма. Но кармата може да
бъде положителна или отрицателна. Отрицателната карма удължава вашия престой на
Земята и сте принудени отново и отново да се прераждате.
Положителната или благата карма, обратно, води до съкращаване на цикъла на вашето
пребиваване на Земята.
Върху съдбата на всеки индивид и върху състоянието на нещата на планетата Земя,
влияние оказва съотношението между положителната и отрицателната карма, натрупана
в миналото и създавана сега, във всеки момент на настоящето.
Ето защо ние не се уморяваме да повтаряме, че от всеки от вас зависят бъдещето на
планетата Земя и процесите на промени, които се извършват на планетата.
Колкото и да ви е трудно, вие трябва постоянно да помните, че вашето съществуване не
свършва със смъртта на физическото ви тяло. О, вие сте много повече от вашите
физически тела. Всеки от вас има потенциал да стане Бог. И с течение на времето вие ще
станете Богове. С изключение само на онези, които доброволно се откажат да станат Бог и
пожелаят да се олицетворяват с физическото си тяло. Вие знаете, че всичко, което ви
заобикаля, представлява огромна илюзия. И вашата задача в крайна сметка е да се
издигнете в съзнанието си над тази илюзия. Когато се извисявате над илюзията и се
отказвате от привързаностите към физическия свят, вие продължавате своето развитие
във Висшите светове. Ако се олицетворявате с физическия свят, вие се обричате на
доброволна смърт, тъй като физическият свят след време престава да съществува, а вие
не можете да преминете във Висшите светове, тъй като вашето съзнание не ги приема.
Затова ключът към вашето бъдеще и към бъдещето на цялата планета е вашето съзнание
и степента, в която сте готови да променяте вашето съзнание.
Благоприятната възможност, която се дава на планетата, трябва да бъде приета от вашето
съзнание. Трябва да осъзнавате, че има Божествена възможност, да се стремите да
приемете тази възможност и да я реализирате във вашия живот. Тогава Божествената
възможност ще може да се прояви във вашия физически свят.
Аз ви разказах за механизма, по който въздействаме на физическия свят и как изменяме
физическия свят. Това е най-естественият начин за изменение, който трябва да се
приложи най-напред. Всички катаклизми възникват, защото съзнанието на човечеството
не съответства на това ниво на съзнание, което Небесата желаят да видят у човечеството
на Земята. Затова винаги ви предупреждаваме, когато от вас се изисква усилена работа за
изменение на съзнанието ви.
Сега аз се радвам да установя, че темповете, с които се изменя съзнанието на
човечеството, удовлетворява предявените от нас изисквания.
Дръжте така! Небесата са ви благодарни. И вие сте в правото си да очаквате нови милости
от Небесата.
Аз бях радостен от нашата днешна среща.
АЗ СЪМ Гаутама Буда. Ом.
© Татьяна Микушина, 2006
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Беседа за Пътя на Посвещенията
Господ Майтрейя, 19 април 2006 г.
АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя посланик. АЗ СЪМ дойдох за нови
наставления, които бих желал да ви дам в този ден.
Както винаги, аз се радвам много на нашата среща. И колкото и да ни е трудно, колкото и
усилията, които полагаме за осъществяването на нашата връзка да са големи, всички
наши усилия си струват, заради измененията на вашето съзнание, които ние очакваме от
вас и които вече започнаха да стават.
Затова днес, както и по-рано, аз дойдох да дам още веднъж определени знания и
информация, които се отнасят до вашия Път на Посвещенията. И този път, който аз ви
призовавам да следвате, се отличава от многото други неща, с които вие се сблъсквате в
ежедневния си живот. Този Път се различава от Ученията, с които се срещате в живота си.
Преди всичко трябва да ви кажа, че Посвещенията, които преминавате в живота, се
осъзнават от вас само след като достигнете определено ниво на съзнанието си. Дотогава
вие приличате на цамбуркащи и гмуркащи се във водите на живота малчугани, които не
осъзнават зрелия живот, цялата сложност на живота и предстоящия жизнен път.
В живота на всяко същество настъпва момент, когато то осъзнава своята връзка с Висшето
и това, че трябва да започне да следва осъзнато Пътя на Посвещенията. Състоянието на
обществото през последното столетие, особено на запад, направи невъзможно
осъзнатото преминаване на Посвещенията. Хората забравиха за Школите на Мистериите и
за знанията, които се даваха в тези Школи.
Затова нашата задача и задачата, която стои пред нашия посланик е да ви напомним за
Пътя на Посвещенията и да възобновим традициите на древния Път на Посвещенията.
Отличителна особеност на нашите нови действия ще бъде това, че ние ще се постараем да
ви дадем необходимите знания, отнасящи се до Пътя на Посвещенията, но всеки от вас
ще преминава своите посвещения индивидуално, без да се откъсва от обичайния живот.
Ние се надяваме, че тази нова възможност ще може да се приложи на запад в днешното
време. И няма да ви се наложи да търсите задморски учители и да пътувате до тях на края
на света.
Още веднъж ви повтарям, че с вас се случва точно това, което допускате в съзнанието си.
И доколкото е настъпило ново време и са налице нови възможности, то за да постъпите в
моята Школа на Мистериите, съвсем не е задължително да ходите накрай света. Става
точно това, което допускате в своето съзнание. И ако вие допускате в своето съзнание, че
е възможно да общувате с мен и другите Владици на Мъдростта, то рано или късно това
ще се случи във вашия живот. И аз ще дойда при вас непосредствено или ще дойда чрез
вашите врагове, вашите приятели и вашите близки и ще ви преподам уроците, от които
имате нужда. Всичко се опрости. Нивото на съзнанието, достигнато от най-добрите
представители на човечеството ви позволява да общувате с нас, дори когато се намирате
в условията на големите градове. Всичко, което ви е необходимо, е да се изолирате
максимално от всички външни шумове и дразнители. Трябва да се научите да се
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вслушвате в своите усещания. Трябва да разпознавате вибрациите. Трябва да се
вслушвате в мислите, които идват в главата ви и да различавате мислите, които аз ви
изпращам, от мислите, които се раждат във вашата глава или идват в главата ви от
менталния план.
Присъствието ви на моите занятия става вътре във вас, във времето, когато се намирате в
тихо уединено място и никой не ви пречи. Всичко, което пречи на общуването между нас
е нивото на вашите вибрации. Затова, когато вие сте в състояние с помощта на молитви
или медитации да издигнете своите вибрации до нивото, в което няма вече да ви
тревожат никакви човешки мисли и емоции, тогава аз мога да дойда при вас
непосредствено и да общувам с вас.
Вие получавате това, към което се стремите. Не се смущавайте, ако не се получи нищо
нито от първия, нито от втория път.
Вашата устременост не бива да ви напуска. Понякога може да е необходимо значително
време, за да се установи нашата вътрешна връзка. Но след като получите възможност за
непосредствено общуване с мен, това ще послужи за сигнал, че вие сте постъпили в моята
Школа и сте преминали всички необходими приемни изпити. Но веднага след като
постъпите в моята Школа, тогава от гледна точка на обикновената човешка логика,
животът ви ще започне да се руши. Защото единствената разлика между посветения и
обикновения човек е нивото на съзнание. И колкото по-дълбоко е вашето осъзнаване на
това, че всичко, което ви заобикаля е илюзия, толкова по-голяма степен на посвещение
достигате.
Нивото на вашето съзнание е това, което ме интересува. И за да достигнете ново ниво на
съзнанието, аз съм готов да ви давам най-трудните тестове. Всички тестове са насочени
към това, да ви лишат от всякаква привързаност към заобикалящия ви материален свят.
Когато вие доброволно и с моята помощ се лишите от своите привързаности, вие ставате
посветени, на които аз мога да открия древните знания за устройството на вселената.
Ако не притежавате необходимата степен на посвещение, тогава колкото и да се стараете,
вие няма да можете да разберете дори много прости знания. Вие ще чувате думи, но тези
думи няма да достигат до вашето съзнание. Твърде много знания и твърде много
информация има във вашия свят. Но само онези, които имат разширено съзнание са
способни да се възползват от тях. Това е все едно да дадете компютър на маймуна.
Нейното ниво на съзнание няма да й позволи да ползва дадената вещ по предназначение.
За съжаление, когато ние ви даваме нашата информация и наблюдаваме след това как
вие я използвате, голямата част от вас напомня на тази маймуна.
Целият свят е буквално претъпкан с информация и знания. Но единици могат да се
възползват от тези знания. Защото единици са преминали в този или предишни свои
животи необходимите посвещения и са достигнали до определно ниво на развитие на
съзнанието. И степента на вашите посвещения се определя само от вашите лични
достижения. Не е възможно да се купи посвещение. И не е възможно някои друг да
премине вашите посвещения заради вас или вместо вас.
Но има хора, които са преминали своите посвещения и които са гуру за вас, такива хора,
които могат да зададат вярно направление на вектора на вашите стремежи.
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Когато ученикът е готов, учителят идва. Затова само тези от вас, които са готови вътре в
себе си, ще могат да получат необходимите знания и да намерят и опознаят жалоните на
Пътя на Посвещенията, които ще ви изведат на верния Път.
Затова, както винаги, аз ви призовавам да вървите навътре в себе и да се наблюдавате.
Защото само вашите несъвършенства и вашите привързаности ви отделят от знанията и ви
пречат да станете мои ученици.
Аз се радвах на днешната среща. И ви разказах за новата възможност, която очаква онези
от вас, които са готови и устремени.
АЗ СЪМ Майтрейя
© Татьяна Микушина, 2006

Наставление за това как трябва да се отнасяте към всичко, което ви
заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове.
Ел Мория, 20 април 2006г
АЗ СЪМ Ел Мория Хан, дошъл отново при вас чрез моя посланик.
Както и преди, аз дойдох, за да поговоря с вас и да ви дам наставления, които се отнасят
до вашия живот и вашето място в мирозданието.
Както децата, които идват в този свят, за да го опознаят, така и вие започвате процес на
опознаване на света, само че на света, който засега е все още извън пределите на
възприемане на вашите физически сетива.
Но този свят съществува и представлява Висша Реалност, в която след време ви предстои
да се родите и да пребивавате.
Преди въплъщаването, когато вашата душа се е намирала във финия свят, вие сте
получили обучение и наставление за това какво ви очаква, когато преминете в плътния,
физическия свят. Сега аз идвам, за да ви дам наставление за това, какво ви очаква, когато
преминете във финия свят.
Защото колкото е по-голяма готовността ви за преминаване във финия свят, толкова помалко усилия ще са необходими на вашата душа, за да се адаптира в нашия свят. Ние
говорим на всички, но не всички ще могат да възприемат информацията, която се
съдържа в диктовките и особено тази информация, която е написана между редовете. В
това се състои разликата между диктовките, които идват от висшите октави и посланията,
които получавате от по-ниския астрален и ментален план. Многомерност и
многоплановост на посланията. Информацията се поднася така, че да бъде разбираема за
всеки, независимо от нивото на неговото съзнание. Но има нещо, което остава скрито зад
общите фрази и става разбираемо само за този, който може да чете между редовете и да
чува глас сред тишината на безмълвието.
Има информация за всеки, но не всеки е способен да поеме всичко.
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Нека да не ви смущава това, че твърде много неща се изплъзват от вашето външно
внимание. Ще настъпи етап във вашия Път, когато изведнъж ще започнете да осъзнавате
това, което по-рано не сте могли да осъзнаете. Във вашата глава ще започнат да идват
знания и вие няма да разбирате откъде имате тези знания. Ще се мъчите да си спомните
източника на информация и няма да можете да си го спомните. Но някога ще се сетите, че
сте чели тези диктовки на Възнесените Владици и неосъзнато сте получили
информацията, съдържаща се между редовете.
Вие се включвате към определен информационен и енергиен егрегор чрез четене на тези
диктовки и придобивате способност да стигате спонтанно до различни слоеве на финия
свят и да получавате информация директно от Висшите октави. Получавате обучение по
време на сън, а също и обучение под формата на прозрения и разбирания, когато
спонтанно стигате до високо ефирно ниво.
Затова не всичко е така просто, както изглежда на пръв поглед...
Но не се безпокойте. Никаква информация и никакво включване към източник на
информация няма да се случи без вашето съгласие. Вие може да четете тези послания,
изпитвайки недоверие към източника, съмнявайки се и така поставяте
непреодолима енергийна преграда между нас и себе си.
И само когато вашата душа се радва и ликува при четене на нашите послания и вие
изразявате с цялото си същество готовност за по-нататъшно обучение и по-нататъшно
възприемане на информация, знания и енергия, само тогава Небесата откриват пред вас
своите възможности и вие получавате достъп до нашите библиотеки, да нашите класове и
бази данни.
Това е като да получите парола за достъп до определена информация. И тази парола ви се
дава само тогава, когато изразявате своята готовност да си сътрудничите с нас и да
получавате нашата информация. Но и ние от своя страна оценяваме нивото на вашето
съзнание и вие получавате достъп до тези енергии и информация, които можете да
усвоите. Ние щателно следим получената от вас доза енергия да не превиши прага,
преминаването на който може да доведе до причиняване на някаква вреда на вашето
здраве или на фините тела.
Затова процесите на проникване и сътрудничество между световете се намират под
щателен контрол. Не може човек с користни мотиви да получи достъп до информация,
която той може да използва във вреда на някого. За критерий служат винаги вашите
вибрации. Всеки от вас носи в себе си уникален спектър от вибрации. Вие сте уникално
проявление на Божествения Пламък. И степента на вашите достижения наслагва с нищо
незаличими следи върху вашия Пламък, върху вашите вибрации. Затова ние винаги
можем да ви различим по вашия пламък, по вашите вибрации и следователно, по вашето
ниво на съзнание.
Не трябва да се безпокоите за това, че не получавате някаква информация направо от нас.
Процесът на предаване и приемане на информация от финия план е отработен във
вековете процес. Вие получавате толкова, колкото е необходимо и тогава, когато настъпи
подходящ момент за това.
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Но вие трябва винаги да се намирате в състояние на постоянно очакване. Ако нямате
стремеж и не проявявате готовност, тогава енергията не може да проникне във вашата
аура и вие сами се изолирате от информацията, идваща от финия план.
От една страна вие не трябва да се безпокоите за това, че не получавате информация, от
друга страна трябва да проявявате постоянна готовност да приемете информацията в
момента, когато тя трябва да постъпи към вас.
Съчетаването на тези две, бих казал, несъвместими качества, става насъщна
необходимост.
Вие получавате информация тогава, когато се освободите от чисто егоистичното си
желание да притежаване нещо. Информацията постъпва към вас в такава степен, в
каквато сте способни да се освободите от вашата нереална част и следователно, да
издигнете своите вибрации до такава степен, че да можете да достигнете октавите, в
които тази информация става достъпна за вас.
Не може да има стандартен подход за всички. Всеки има своето уникално проявление на
Божественост във физическия свят. И най-главното качество ще бъде вашата способност
да се проникнете с Любов към замисъла на Твореца и да не преставате да се удивлявате
на цялото това многообразно проявление на Божествеността, което съществува около вас.
Да не се затваряте в себе си и в своите проблеми, а да наблюдавате многообразието и
разнообразието на Божествените проявления. Да умеете да виждате Божествените чудеса
и да им се наслаждавате. Ето защо се говори за това, че докато не заприличате на малки
деца, вие няма да можете да влезете в Царството Небесно.
Аз ви дадох днес наставление за това, как трябва да възприемате контактите помежду си
и с Божествената Реалност и как трябва да се отнасяте към всичко, което ви заобикаля във
вашия плътен свят и в по-фините светове.
Аз се надявам, че наставленията, които получихте, ще спомогнат за вашето развитие и ще
ви обогатят.
А сега дойде време да ви напомня за милостта на 23 число на всеки месец, която беше
дадена от мен в предишните диктовки[1]. Сега трябва да заявя, че тази милост става
достъпна и се практикува от много групи и отделни хора. Затова е взето решение
ефективността на действие на тази милост да бъде умножена не само на броя на хората,
които участват в нея, а нейното действие да бъде умножено с още един порядък за всеки,
който не пропусне нито едно двадесет и трето число на тази година, започвайки от 23
април 2006г.
Аз ви поздравявам, защото тази Божествена милост стана достъпна благодарение на
вашите достижения по Пътя.
АЗ СЪМ Ел Мория Хан и се прекланям пред Светлината на Бога във вас.

[1]

Диктовки на Ел Мория от 7 януари 2006г и 27 юни 2005г
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Учение за извънземните цивилизации
Възлюбеният Заратустра, 21 април 2006г
АЗ СЪМ Заратустра, дошъл отново при вас чрез нашия посланик. АЗ СЪМ дойдох, за да
дам още едно кратко Учение, което надявам се ще ви бъде доста полезно на сегашния
етап от вашето еволюционно развитие.
Доколкото вашата цивилизация сега започна възходящ цикъл, стъпи на възходяща
спирала (на развитие), всяко учение, което е вече известно от минали времена, трябва да
се приема от вас по нов начин. И каквито и нови учения да получавате чрез други
източници и канали, аз трябва да дам малко пояснение свързано с това, че във вселената
съществуват множество различни йерархии, които следват своя път (на развитие). И много
от тези йерархии са сродни на йерархията, в състава на която се намирам аз и която
нашият посланик представлява на Земята. Другите йерархии се намират на малко подруги нива на развитие и имат друга структура и изпълняват други задачи.
Сред тези йерархии има такива, с които ние си сътрудничим, но има и други йерархии, с
които ние не сключваме никакви съглашения. Те действат по свои закони. Сега на вас ви е
трудно да осъзнаете тази ситуация, доколкото всичко, което ние ви казвахме до този
момент е свързано с това, че ние ви говорихме за единен Закон, съществуващ в тази
вселена и за подчинение на низшето към висшето. Сега получавате тази информация и тя
се отличава малко от онази, която получихте по-рано. Все пак трябва да ви кажа, че
действително всичко в тази вселена е подчинено на Великия Закон, съществуващ в нея.
Но самият Закон действа избирателно и се пречупва по различен начин в различните
точки на вселената. Може да се направи сравнение със съществуването на Земята на
различни страни и независимо от това, че във всяка страна действат законите на физиката
и математиката, в същото време всяка страна има закон, по който е устроена и действа
като държава. И точно както много държави могат да се намират в състояние на вражда
помежду си, има и други държави, които са дружески настроени помежду си и чието
развитие векове наред е ставало върху основата на дружбата и сътрудничеството. Ако се
върнем към нашата вселена, вие трябва да осъзнавате, че всичко в нея е доста помногообразно, отколкото всичко, което съществува на планетата Земя. И когато в своето
съзнание излизате извън рамките на отделна планета, тогава разбирате, че съществуват
други цивилизации във вселената, които могат да са устроени на принципно друга основа.
И независимо от това, че в тези цивилизации действа общият Закон, съществуващ в тази
вселена, все пак за тях са присъщи други принципи на развитие и дори природата на
самите същества, които населяват другите светове, може да се различава значително от
вашата.
В развитието на всяка цивилизация настъпва момент, когато тя влиза във взаимодействие
с другите цивилизации, населяващи вселената. Този процес е сравним с това, когато
някакво мирно съществуващо племе изведнъж, на определен етап от своето развитие
открива, че недалече от него съществува друго племе, което има свои обичаи и закони.
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Сега, когато попаднете в друга страна, вие се интересувате от законите и обичаите на тази
страна, поведението на хората, техните представи за заобикалящата ги действителност.
Когато срещнете други цивилизации и системи, светове, точно по същия начин възниква
взаимен интерес. Всичко става на определен етап от развитието на всяка цивилизация.
Целта на моето днешно наставление е да ви дам разбиране за това, че винаги през цялата
история на развитие на планетата Земя, съществуващите на нея цивилизации са се
сблъсквали с други, по-развити цивилизации. И независимо от това, че във вселената
съществува и се спазва Законът, който гласи, че нито една цивилизация не може да
причинява вреда на друга цивилизация, винаги е имало моменти, когато този закон е бил
нарушаван. Но има по-извисени същества, които имат възможност да се намесват и да
регулират всякакви възникващи спорни моменти. Сега, когато човечеството като цяло
излиза на ново ниво на своето развитие, доста много цивилизации от системите светове,
които значително са изпреварили цивилизацията на планетата Земята, но имат известно
по-различно от земното направление развитие, ще се стремят да влязат във
взаимодействие със жителите на Земята. Затова трябва да сте готови за всякакви
неочаквани неща, които могат да се случат във вашия живот. Но и в тази ситуация, както и
във всяка друга, действа законът за привличане според вибрациите. Ако сте обезпокоени
от извънземни цивилизации и те заемат твърде много място във вашето съзнание, то с
голяма степен на вероятност може да се каже, че вие ще се срещнете с представители на
тези цивилизации. Но ако въпросите, свързани с извънземни цивилизации не ви вълнуват,
тогава можете да минете покрай всякакъв извънземен обект и дори да не го забележите.
Не бива да се боите от нищо. Но трябва винаги да помните, че не всички извънземни
цивилизации проявяват дружески чувства към жителите на Земята. И ако се съмнявате в
някаква ситуация и не знаете как да реагирате, не забравяйте, че съществуват Висши
Сили, които са призвани да ви оказват помощ и да ви защитават във всички подобни
ситуации. Не всичко, което съществува във вселената, може да бъде разбрано от вашето
външно съзнание. Ще бъде добре, ако сте готови за всякакви непредвидени ситуации и
срещи. Затова аз сметнах за необходимо днес да ви дам това кратко Учение за
извънземните цивилизации.
Като правило, всички религиозни системи от миналото са се отнасяли враждебно към
всякакви такива нашествия на цивилизации от други планети и са обявявали пришълците
за демони и дяволи. В съществуващите религиозни рамки и ограничения не е било
възможно да се отнасят по никакъв друг начин към тези не винаги разбирани явления. И
сега много религиозни системи учат, че всички извънземни нашествия са по своята
същност нашествия на дявола и неговите лакеи.
Повтарям още веднъж, че на определен етап от развитието на човечеството подобни
контакти стават неизбежни. И доколкото много от извънземните цивилизации се
различават доста от цивилизацията на Земята, те могат да се приемат от вашето съзнание
като враждебни.
Вие излизате в своето съзнание на ново ниво на развитие и затова въпросът за
отношението към цивилизациите от други планети не може да бъде заобиколен от нас в
наставленията, които ви даваме. Вие винаги трябва да помните, че Възнесените Владици
са съществата, които са най-близко до вас по своето ниво на развитие и по своите
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вибрации. Нещо повече, много частици от Възнесените Владици се намират във
въплъщение и следователно много Възнесени Владици са сред вас. Вие имате частици от
Възнесените Владици в състава на вашето Висше Аз. Затова ви препоръчвам да не
отделяте твърде много внимание на извънземните цивилизации и връзките с тях, докато
вашето съзнание не е подготвено за това. Когато вашето съзнание получи повече
информация за тези цивилизации, тогава ще можете правилно да оценявате
възникващите ситуации и да вземате правилни решения в сложни ситуации. А сега ще ви
дам още един съвет. Веднага щом се сблъскате с някаква ситуация, която ви смущава,
незабавно направете призив към тези Възнесени Владици, които са ви известни.
Призовете Иисус, пророка Мохамед, Архангел Михаил, Богинята Свобода, Санат Кумара,
мен или други Владици и помолете за тяхната помощ и подкрепа във възникналата пред
вас ситуация.
Можете да направите своя призив на глас или наум, можете също така да изложите
същността на вашето безпокойство в писмен вид и да изгорите писмото с вашата молба.
Винаги знайте, че при всеки ваш призив ще бъдат взети необходимите мерки. И никога,
при никакви обстоятелства не изпитвайте страх, в каквато и ситуация да попаднете.
Вибрациите на страха парализират вашата воля и връзката ви с вашата Висша част.
Аз ви дадох днес бележки от Учението за отношението към извънземните цивилизации и
се надявам, че тези наставления ще ви помогнат в живота на сегашния етап.
АЗ СЪМ Заратустра, с Любов към вас.
© Татьяна Микушина, 2006

Учение за Пътя на ученичеството
Господ Шива, 22 април 2006 г.
АЗ СЪМ Шива, отново дошъл при вас!
АЗ СЪМ дойдох и както винаги, аз дойдох, за да ви дам информация, от която имат нужда
вашето външно съзнание и вашите фини тела.
От момента на нашето предишно общуване се случиха редица важни събития. Резултатът
от тези събития накратко може да се изрази като одобрение на Небесата на
съществуващото положение на Земята. И ако по-рано, в дните на зимното слънцестоене,
когато ви давахме предишния цикъл диктовки, ние изразявахме своето неудовлетворение
от същестуващото положение на Земята, сега не спираме да повтаряме, че Небесата
изразяват своето одобрение и радост от измененията, които стават на Земята.
Ситуацията се променя и даже ако това засега не бие на очи, и не се забелязва от голяма
част от човечеството, все пак тези, които могат да усещат фините енергии, забелязват
измененията и следват тези изменения в съзнанието си.
Както и миналия път, аз дойдох, за да дам кратко Учение, което се отнася до Пътя на
ученичеството. И насъщната потребност от това Учение става все по-очевидна. Защото,
веднага щом човечеството на Земята се увлече много в илюзиите, губи връзка с
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Йерархията и с Учението, което ние даваме в продължение на векове чрез различни
въплътени Учители и посланици.
За тази цел ние трябва отново и отново да възстановяваме нашите контакти чрез
проводника, който получаваме в плътния свят. В сегашния случай говорим за нашия
посланик Татяна. Виждате, че ние продължаваме да използваме този проводник. И
продължаването на нашата работа е обусловено от това, че получавайки един достоен
проводник, ние се стремим да използваме пълната му мощност. Не е от значение
физическото състояние на човека, дори и неговото вътрешно състояние. Тогава, когато
става дума за предаване на информация и предаване на Закона, за да се изпълнява той
във физическия свят, ние не се спираме пред нищо.
И когато получим този проводник, ние ще се стремим да го използваме не само за
предаване на нашите послания, но и за да създадем на физически план наш преден пост,
база, основа, фокус на Светлина. Когато получим възможност да закрепим нашия фокус
Светлина във физическия план, тогава ще можем, като използваме телата на посланика,
да предаваме нашата информация и да въздействаме за повишаване на вибрациите на
мнозина. Това прилича на ефекта, който се получава, когато хвърлите камък в спокойната
вода на малко езеро. Вълните от хвърления камък се разпространяват по цялото езеро. И
всеки предмет, който попада в сферата на разпространение на тези вълни, започва да
усеща трептенията на водата.
Така процесът на предаване на знания не е задължително свързан с предаване на
информация чрез Слово. Има определен закон, който позволява да се предава
информация от аурата на Учителя в аурата на ученика. За тази цел е необходимо
установяване на Гуру-чела отношения, основани на пълна безусловна Любов и
сътрудничество. Когато аурите на Учителя и ученика се докосват, в този момент на пълно
и безусловно чувство на Любов, става предаване на достиженията на Учителя на неговите
ученици.
Ние се стремим към това, да създадем такива условия, при които бихме могли да
използваме потенциала на нашия посланик в пълната му мощ, като не само предаваме
чрез нея информация във вид на Слово, но и като предаваме чрез нейните проводници
информация за другите наши ученици, ускорявайки по този начин тяхното развитие.
Всичко, което ни е необходимо, това е да създадем много комфортни условия във всеки
край на планетата Земя, където хората биха могли да идват и да остават там известно
време. Вие може да наречете това ашрам или общност, или учебен център. Но същността
на това място е да служи за фокус във физическия план, в който ние бихме могли да
закрепим нашите енергии и да предаваме нашите вибрации. Единственото изискване към
това място от наша страна е неговата максимална отдалеченост от всякакви населени
места и липса в близост на места, където има хора с недостатъчно ниво на вибрации, за
да не предизвикаме у тези хора преждевременно състояние на тестване. Всеки човек,
който попада в сферата на действие на нашия фокус Светлина, усеща повишаването на
вибрациите. И вие знаете, че щом получавате допълнителна порция Светлина, тази
Светлина започва усилено да изхвърля от вашата аура всякакви прояви на
несъвършенство. Затова неподготвеният човек, който не е встъпил в отношения Гуру-чела
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с нашия посланик, ще изпитва различни дискомфортни състояния и ще бъде причина за
повишаване на напрежението.
Затова колкото по-уединено, тихо и комфортно е мястото на нашия бъдещ фокус, толкова
по-добри резултати ще можем да постигнем. Аз се обръщам към онези, които имат на
разположение информация за такива места, където би могло да се организира нашият
ашрам. Нека не ви затруднява да съобщите това на нашия посланик или да се обърнете
лично към мен с писмо-обръщение.
Това е много важна стъпка. И за да бъде нашето място обезопасено в някаква степен от
влиянието на негативни въздействия и каквито и да е имуществени спорове, аз съобщих
на нашия посланик условията, при които трябва да съществува дадения ашрам.
Още веднъж повтарям, че има определен Закон, в съответствие с който може да се
осъществява нашата работа на физически план. И този Закон предполага присъствие на
учениците в аурата на Учителя, за да се ускори процесът на придвижване по Пътя.
Онези от вас, които присъстваха на мероприятията, които проведохме с нашия посланик,
могат да усетят по себе си, колко се е ускорил процесът на изменение на съзнанието след
тези мероприятия.
Ние ще продължим да провеждаме нашите мероприятия. И аз мисля, че всички желаещи
след време ще могат да ги посетят.
В най-скоро време на Татяна ще й бъде възложена допълнителна отговорност по
създаването и закрепването на нашия фокус Светлина. Затова ви моля да й окажете
цялата необходима помощ и подкрепа, в каквото и да се изразява тя. Понякога е
достатъчно просто да изразите мислено вашата поддръжка, да изпратите вашата Любов и
благодарност за служенето. И поривът на вашите сърца ще е в състояние да неутрализира
огромното количество отрицателна енергия, която автоматически се притегля към нашия
посланик, тъй като той се намира на върха на планината и всички ветрове и урагани бият
преди всичко по него.
Аз казах всичко, което си бях набелязал да осветля в днешната беседа. Аз се надявам, че
ще мога да разчитам на вас и на вашата помощ в нашата работа.
АЗ СЪМ Шива
© Татьяна Микушина, 2006

Давам ви сигурен път за Дома
Господ Майтрейя, 23 април 2006 г.
АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас чрез моя посланик.
АЗ СЪМ дойдох! И както винаги, имам намерение да ви дам Учение и наставления, които
са ви необходими за придвижване по Пътя. Вашият Път – това е Пътя на Посвещенията.
Колко от вас се замислят в живота си за Пътя на Посвещенията? Колко от вас имат макар и
далечна представа за този Път?
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Вие сте чували и сте чели в различни източници, че има Път на Посвещенията. И днес аз
дойдох при вас за да ви кажа, че всъщност Пътят на Посвещенията е най-бързият и найкраткият път, който ви води към Бога. Това е Пътят на отказване от егото. Това е път, по
който вие доброволно се съгласявате да преминете определени, макар и много трудни
изпитания, за да съкратите вашия път към Дома.
Това е Път, който вие доброволно избирате. Това е най-краткият път, който ви води у
Дома. Можете да изберете друг път. И този път ще бъде по-приятен, но той ще ви отнеме
несравнимо много време. Нещо повече. Следвайки много приятния път, който не изисква
от вас никакви усилия, вие понякога рискувате да се заблудите, не само да не намерите
пътя към Дома, но и рискувате да не можете да се върнете назад към изходната точка на
вашия Път. Затова дойдох и ви казвам, че ви давам сигурен Път към Дома. Вървенето по
този Път ще изисква от вас да напрегнете всичките си сили. Ще ви се наложи да
пожертвате много от това, което имате. Но най-желаната жертва за нас е вашето его, с
което трябва неминуемо да се разделите, когато следвате Пътя на Посвещенията. Всички
тестове и всички изпитания по вашия път са насочени само към едно – трябва да се
разделите с вашата нереална част и трябва да установите тясна връзка с вашата реална
част. Затова аз идвам отново и отново, за да ви настроя за сериозна работа и да ви
предупредя, че този Път, на който ви уча чрез моя посланик е много суров, но вашето
завръщане у Дома, при условие че издържите всички изпитания по Пътя, е сигурно. Вие
можете да изберете да следвате този Път или да не го следвате. Никой не може да ви
принуди. Аз просто ви давам информация, а вие избирате.
Твърде много различни учения съществуват във вашия свят. Сред тях има правилни, а има
и абсолютно неверни, които ви отклоняват от Пътя и ви объркват. Затова всеки път, когато
имаме проводник във физическия свят, ние даваме информация за нашия Път на
Посвещенията. Това е Пътят на Посвещенията, за който говореха Възлюбеният Иисус и
Гаутама Буда. Това е Пътят на Посвещенията, който следваха посветените на всички
времена. И сега ние ви предлагаме да възобновите древните традиции и да се опитате да
ги приспособите към вашето общество на етапа, на който то се намира сега.
Преди всичко, вие трябва да знаете, че съществува Път АЗ СЪМ. И този Път ви се открива
чрез онези, които вече са получили необходимите посвещения и са предоставили своя
храм за Служене. Чрез тези хора, в числото на които влиза и нашия посланик, чрез когото
даваме тези послания, вашият Път към Дома може да се осъществи. Вие имате проводник
във физическия план. И в момента, когато приемете нашия посланик за свой гуру, вие
заставате на стъпалата на Йерархията и цялата Йерархия ви служи и ви помага в
движението ви по Пътя. Много лесен път. Обаче за мнозина от вас, тази наглед лесна
крачка става непреодолима преграда. Вие виждате в нашия посланик обикновен човек,
обременен от човешки недостатъци и не можете да видите зад човешкото проявление
истинската същност на посланика, която ни е позволила да спрем избора си на този човек.
Когато имате работа с истински представител на нашата Йерархия във физическия план и
когато напълно и безусловно признавате нашия посланик в качеството му на ваш Гуру, за
вас се открива възможност, която Небесата ви предоставят в този исторически момент за
планетата Земя. Разбира се, вие и само вие решавате ще се възползвате ли от дадената
възможност или не. Но аз ви казвам, че в сегашния момент няма друг посланик, който да
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живее на запад, възпитан в западните традиции и който да представлява нашите
интереси. Затова настоятелно препоръчвам на онези от вас, които още не са взели
решение, да се възползват от предоставената възможност, внимателно да премислят
цялата информация и да вземат решението. Прозорецът на възможността сега е отворен
за много жизнепотоци. И ако се възползвате от тази възможност, вие значително ще
съкратите вашия Път. Вие избирате най-краткия Път, който ви води за Дома.
Но ако не сте готови за такава радикална крачка, тогава нека не ви смущава това
обстоятелство. Всички вие сте на различни етапи на вашето придвижване по Пътя.
Ние ви спускаме въжето на възможностите. И ако не чувствате в себе си сили да се
хванете за това въже и да се катерите по отвесните скали, какво пък – очаквайте друга
възможност. Но аз не мисля, че ще настъпи такава възможност в сегашния ви живот.
Трябва да заобичате суровите условия на тестовете и изпитанията. Трябва да повярвате на
цялото си същество и да застанете най-после на стъпалата на Йерархията, която ви води и
се грижи за вас в продължение на милиони години. И всеки път, когато се отваря
прозорецът на възможността, това е все едно, че хвърляме голяма мрежа, хващаме
определен брой души и ги измъкваме от илюзиите им.
Но други предпочитат да останат с илюзиите си и това е техен избор.
Сега, когато нашият разговор стана толкова откровен, искам да ви кажа още едно нещо, а
вие решете доколко то е необходимо на вашето съзнание. Ние взехме решение да дадем
още един дар от Небесата. И този дар е толкова ценен и толкова благодатен за вашите
души, че само индивидите, които все още са твърде оплетени в илюзии, няма да могат да
оценят този дар. А нашият дар е следният. Днес обявяваме началото на действие на още
една Божествена милост, Божествена възможност. Всеки от вас, който днес или през
следващия месец се обърне към мен с писмо и пожелае да стъпи на Пътя на
Посвещението, ще го приема в моята Школа. Но условието е признаването на нашия
посланик за ваш Гуру. Без това условие нито аз, нито някой от представителите на
Йерархията ще може да ви окаже цялата помощ, от която се нуждаете.
Вие приемате нашите правила на игра и само след това започваме да ви оказваме
необходима помощ и подкрепа.
Аз разбирам, че за много от вас такова решително обявление ще бъде източник на
съмнения и безпокойства. Но за това съществуват нашите школи, за да се намирате в
състояние на постоянно преодоляване на нереалната част от самите вас. И за някои от вас
необходимото решение ще дойде много лесно и няма да предизвика никакво вътрешно
напрежение. За други същото това условие ще стане непреодолима преграда по Пътя.
И ако усетите в себе си силно съпротивление и негодувание, тогава ще ви посъветвам да
се съсредоточите в себе си и да разберете причините за това ваше състояние. От какво е
предизвикано? Това е сигнал, че нещо не е съвсем благополучно вътре във вас.
Но знайте, че цялото ваше неблагополучие е свързано с това, че вашето его е твърде
силно и не иска да загуби своята власт над вас. Затова тази крачка е необходима. Без нея
вие губите възможността за вашето придвижване най-малко до края на текущото
въплъщение.
Никога до сега не сме говорили толкова открито и толкова конкретно.
35

Надяваме се, че вашето съзнание е готово за толкова сериозен разговор.
А сега ми позволете да се сбогувам с вас до нашата следваща среща. И се надявам, че ще
вземете мъдро решение в своето сърце.
АЗ СЪМ Майтрейя, с надежда за вас.
© Татьяна Микушина, 2006

Естественото развитие за вашите души е Пътят, на който ние учим
земното човечество
Господ Сурия, 24 април 2006 г.
АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас чрез нашия посланик.
АЗ СЪМ дошлият от Великото Централно Слънце, за да дам наставления на хората от
планетата Земя.
За ваше сведение, ние ви даваме знания и информация, които са ви необходими. Ние ви
даваме информацията и всеки път имате възможност да получите нова перла. Ще мине
време и вие с удивление ще откриете, че перлите, които сме ви дали са достатъчни, за да
си направите огърлица. И нея ще носите до края на своето въплъщение. Тя ще ви сгрява и
ще ви дава сили в минутите, когато ви връхлети съмнение в избрания Път и
неприятностите на живота ви обгърнат в плътното кълбо на върналата се карма.
Не се бойте от трудностите, които ще срещнете във вашия живот. Всички неприятности и
непредвидени ситуации са необходими и полезни за развитието на вашата душа. Не
можете да се развивате, ако не се сблъсквате ежедневно с непредвидени ситуации и не
преодолявате житейски трудности. Само мъртвият не е в състояние да изпитва
наслаждение от живота и страдания от отделните му проявления. Затова се радвайте на
всичко, с което се сблъсквате в живота си и не се бойте от промените.
Колкото по-добре е подготвено вашето съзнание за промените, толкова по-безболезнено
и бързо те ще преминат. Причините за всички ваши неуредици и беди са допуснатите в
миналото грешки. Затова всяка сложна ситуация, с която се сблъсквате в живота, трябва
да ви радва, защото за вас това е шанс да поправите старите грешки и никога повече да не
се връщате към тях.
Познаването на Закона за Кармата ще ви позволи по друг начин да се отнасяте към
всякакви неприятности. И колкото в по-ранна възраст получите достъп до знанието за
Закона за Кармата, толкова по-леко ще можете да възприемате дори най-сложните
ситуации и да излизате с чест от тях. Ако не се сблъсквате с трудности в живота си, ако
животът ви протича спокойно, тогава на ваше място аз бих се замислил над това. Много
хора се стремят към спокойствие и външно благополучие. Но щом попаднете в такива
жизнени условия, когато всичко в живота ви е прекалено благополучно, това за вашата
душа е като най-страшно изпитание. Защото вие не можете да се развивате за сметка на
външните условия и сте принудени да се обърнете навътре към себе си.
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Много малко са хората, които са способни да си бъдат самодостатъчни и да съзерцават
само своето вътрешно пространство. Повечето хора, когато се окажат в обичайна
обстановка без трудности и препятствия, просто изпадат в депресия. И това е признак, че
сте стъпили на полосата на преодоляване на най-тежката карма - карма, която стои между
вас и Бога.
Доста хора в порив на самонадеяност са хвърляли предизвикателство към Бога, допускали
са в своите изказвания думи срещу Закона на тази вселена. В момента, когато те са
допускали подобно поведение, не се е случвало нищо. Те са продължавали да си живеят
по старому и нищо в техния живот не се е променяло. Защото за да се върне кармата,
трябва да мине определено време, определен срок. И продължителността на този срок
зависи от много причини. Ако стъпите на Пътя на Посвещенията, за вас времето започва
да тече по друг начин и процесът на връщане на кармата се ускорява. За обикновените
хора кармата от това въплъщение може да се върне не по-рано от следващото
прераждане. Затова е много трудно да се проследи как действа Законът за Кармата. Но
когато стъпите осъзнато на Пътя на Посвещенията, вие получавате в живота си уроци,
които ви позволяват да проследите действието на Закона за Кармата в продължение
буквално на една година. В по-особени случаи кармата може да бъде още по-ускорена и
резултатът от нея да се върне след няколко седмици или дни.
В крайна сметка, вие получавате възможност да се учите от своите грешки и да
проследите действието на Закона на Кармата. Освен това вие получавате неосъзнато
обучение през деня или по време на сън. Получавате информация от Владиците или от
вашето Висше Аз и тази информация ви позволява да направите съпоставка между
допуснатите в миналото грешки и плодовете, резултати от тези грешки, които се връщат
при вас като карма или енергия.
И дори тогава, когато не можете достатъчно достоверно да проследите връзката между
действията си в миналото и последствията на тези действия в настоящето във вид на
върналата се карма, важното ще бъде не да проследите тази връзка, а да признаете, че
всичко, което се е случило с вас, става по волята на Бога. И степента на вашето смирение
пред Божествените Закони и пред Волята на Бога ще покаже степента на вашите
достижения по Пътя към Бога.
Има много тънкости по вашия Път и ситуации, които не се поддават на еднозначни оценки
във вашето външно съзнание. Подобни ситуации понякога са в разрез със съществуващите
във вашето общество норми на поведение и нравствени закони. Не винаги Божественият
Закон съвпада с нравствените закони, съществуващи в обществото. Така например,
кармата на убийство или каквото и да е насилие, което сте осъществили в миналото,
трябва да се върне към вас. И за тази цел Бог може да използва всеки човек, с който се
срещате по Пътя. От гледна точка на човешкия закон, на закона във вашето общество, този
човек е престъпник и трябва да се накаже. Но от гледна точка на Божествения Закон този
човек може просто да е изпълнител на Закона за Кармата. Затова никога не съдете дори
престъпниците, никога не си позволявайте да съдите когото и да било.
Във времената, когато е съществувала силна връзка между вашия свят и Висшите октави, е
имало хора, представляващи по своята същност Божествени въплъщения, които са имали
възможност да проследяват връзката между постъпките на хората в миналото и
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настоящето. Подобни хора са влизали в ролята на Божи съдници и решението за
наказание или помилване, което те са произнасяли, не е подлежало на никакво
обсъждане.
Сега на Земята няма хора, които да са напълно Божествени въплъщения. Защото
Божествено въплъщение в условията, които съществуват сега на Земята, е невъзможно.
Затова няма възможност достоверно да се проследи връзката между вашите постъпки в
миналото и проблемите, които застават пред вас в този живот, като последствия от
вашите минали действия.
И само когато застанете на Пътя на Посвещенията, вие позволявате на Висшия свят да се
прояви в живота ви. Получавате знания за Закона за Кармата и неговите проявления във
вашия живот с помощта на вашата лична мистична връзка с Владиците и Висшата част от
самите вас.
Затова аз дойдох днес да поставя още един път пред външното ви съзнание въпроса за
необходимостта да следвате Пътя на Посвещенията. Аз дойдох от Великото Централно
Слънце и ви донесох това послание, с цел да ви помогна да разберете, че за вашите души
естественото развитие е Пътят, на който ние учим земното човечество. Но ние не можем
никого да заставим да върви по този отъпкан Път.
Ние можем само да ви даваме нашите знания и нашето разбиране, нашата информация и
нашата енергия.
Но аз съм уверен, че ще настъпи моментът, когато здравият смисъл и вътрешната
Божествена същност ще удържат победа във вашия живот и вследствие на това вие ще
удържите една след друга много победи над нереалната част от вас самите.
АЗ СЪМ Сурия и ви желая успех по вашия Път!
© Татьяна Микушина, 2006

Никого не можем да заставим да тръгне, но ние ви зовем на Път
Санат Кумара, 25 април 2006 г.
АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас!
Дойдох в този ден, за да ви напомня още веднъж за задълженията, които вашите души са
поели преди въплъщението. Вие може да не си спомняте тези задължения, защото
завесата е все още много плътна и вашето външно съзнание забравя всичко, което сте
чули и на което сте били обучавани между преражданията. Но във вас се съдържа нещо
по-голямо и това по-голямо е Висшата част от самите Вас. Тази ваша част винаги е
помнила и продължава да помни какво е вашето предназначение, вашия Божествен план.
Една от целите на тези диктовки е да пробуди паметта на вашата душа.Вие си спомняте за
вашето предназначение в минутите, когато усещате безпричинна тъга и отчаяние. В
живота ви всичко преминава сякаш без видими неприятности, но вашите души са
разтревожени от това, че времето минава, а те не могат да изпълнят поетите задължения.
Затова главната ви задача е да установите връзка с вашата Висша част и да си спомните
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вашето предназначение. Когато в живота си срещнете нещо, което ви припомня вашето
предназначение, вие изпитвате трепет и това усещане е близко до нежното чувство на
първата любов. Това е много нежно, призивно чувство. Не може да не обърнете внимание
на това състояние. Може да го свържете и да го насочите към човека, който е дал на
душата ви радостната вест, която ви е напомнила за вашето пребиваване в ефирните
октави. След като сте изпитали това нежно чувство, вие ще се стремите отново и отново
да получите това преживяване. И тъй като това ваше чувство не е свързано с вашия
физически свят, това ваше състояние може да ви заблуди. О, да, това може да се сравни с
първата любов! Действително, това е вашата първа любов, която е била с вас още преди
раждането ви. Ще минат доста години и ще разберете, че това чувство не е свързано с
конкретен човек, намиращ се във въплъщение. Това е по-възвишено чувство. Това е
Любов към цялото Творение, към Живота въобще.
Тези от вас, които разбират за какво говоря, се намират на прага на новия живот.
Физическият живот продължава да съществува около вас, но в същото време вие сякаш
преминавате в друг свят, който съществува едновременно с вашия и в същото време се
отличава от всичко, което ви заобикаля. Трябва да различите в съзнанието си това ваше
състояние на пребиваване едновременно сред познати хора и обстоятелства, като в
същото време разбирате, че вече не сте привързани към тези хора и обстоятелства.
Продължавате да съществувате във вашия свят и в същото време разбирате, че вие не сте
от този свят. Защото в своето съзнание вие сте преминали в друг, Висш свят. И започвате
да осъзнавате, че вътре във вас се съединяват два свята. Благодарение на вас, Висшият
свят слиза на вашия физически план.
Отначало тези усещания са толкова необичайни, че изпълват цялото ви същество. Вие се
наслаждавате и същевременно се удивлявате на това състояние.
Тъй като вие продължавате да съществувате във вашия физически свят и имате физическо
тяло, то обстоятелствата във вашия свят продължават да ви оказват влияние. Но вашите
вибрации са се повишили и вашите сетива са в състояние да възприемат вибрациите на
Висшите светове, затова някои проявления и обстоятелства на този свят твърде болезнено
се отразяват на вашата чувствителна натура.
Чувствате разликата между вас и заобикалящите ви хора. Много ви наранява това, че найблизките до вас хора не ви разбират. Те чуват думите ви, виждат промените, които са
настъпили с вас, но тяхното ниво на съзнание не им позволява да ви разберат и да ви
последват.
Това е много трудно изпитание. Губите връзката с най-близките си хора и сте принудени
да направите избор. Или оставате в предишната обстановка и принасяте в жертва
духовното си развитие, или продължавате да следвате Пътя и жертвате връзката с вашите
близки и роднини.
Повярвайте ми, и едното, и другото е много сложно. Във всяка конкретна ситуация
изборът ще бъде различен. Само вие самите и вашата душа знае, какъв избор трябва да
направите. Ако целта на вашето прераждане е да пожертвате себе си, своите достижения
заради благото на хората, които обичате и с които сте свързани кармично, то ще
направите своя избор и ще останете с близките ви хора. Ако целта на вашето въплъщение
е да помогнете на много хора, а обвързаността с вашето обкръжение ви пречи, вие ще
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скъсате всички връзки и като птица, отскубнала се от клетката, ще се издигнете нагоре, в
небето, при облаците и планинските върхове.
Но трябва да ви предупредя, че ако не изпълните кармичните си обезателства и не
върнете всичките си дългове, много е възможно да натрупате голяма карма, макар че
наглед сте избрали светлия и висш път. Не можете да заминете на далечно пътешествие,
без да се погрижите за тези, с които сте кармично свързани. И никаква висока цел не
може да послужи за оправдание, ако изоставите тези, които са около вас и се нуждаят от
вашата помощ.
Затова се стараем да не даваме конкретни препоръки. Защото е невъзможно да се дадат
изчерпателни и универсални напътствия за всякакви случаи в живота. Животът е твърде
разнообразен, а кармата е доста оплетена.
Понякога едно осъдително от човешка гледна точка решение е единствено вярното от
Божествена гледна точка. А понякога вярното от всички човешки позиции решение
противоречи на Божествения закон. Божествената наука е най-сложна от всички науки, с
които се сблъсквате в живота. Може и да не изучавате другите науки и спокойно да
минавате покрай рафтовете с книги, посветени на тези науки, но Божествената наука
трябва да изучите всички вие. Разликата е само в сроковете, когато ще я изучите.
За мнозина от вас е дошъл срока да изучите Божествената наука. И вие не можете да не
тръгнете по Пътя на Посвещенията, защото това е планирано от самите вас преди
раждането ви. Някои други могат спокойно да пребивават във водовъртежа на живота и
да продължават да играят своите роли и със своите играчки още много прераждания
напред. Тяхното съзнание не е готово да се раздели с физическия свят и да се издигне към
планинските върхове на постигането на Божествената Истина. Мога да ви кажа само едно:
тези от вас, които с цялото си сърце са приели диктовките, които даваме чрез нашия
посланик, които с надежда и трепет очакват всяка диктовка, най-вероятно са готови да
тръгнат по Пътя и да го следват.
Затова проверявайте с вашите сърца усещанията си от тази моя диктовка. Никого не
можем да заставим да тръгне, но ние ви зовем на Път!
АЗ СЪМ Санат Кумара, винаги с вас!
© Татьяна Микушина, 2006

Изложете се на ветровете на промените и не се бойте от простуда и
заболяване.
Гаутама Буда, 26 април 2006 г.
АЗ СЪМ Гаутама Буда, дошъл при вас в този ден.
АЗ СЪМ дойдох и както винаги имам намерение да ви дам кратко Учение, което надявам
се ще ви бъде полезно. Днес имам намерение да дам обучение, свързано с вашите
взаимоотношения с природата и взаимоотношенията ви в човешкото съобщество.
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Вие сте уникални по своята същност и по своята природа. И отношенията помежду ви и
към всичко около вас са много важни. Понякога не си давате труд да се замислите върху
това, какво е вашето въздействие върху всичко, което ви заобикаля. На вас ви се струва, че
всичко, което ви заобикаля съществува независимо от вас и без участието на вашето
съзнание. Но връзката между всички проявления във физическия план е много силна. Тя е
толкова силна, че всяко ваше взаимодействие със заобикалящия ви свят може да се окаже
катастрофално, ако не съответства на Божествения замисъл.
Ние полагаме усилия, за да балансираме ситуацията на планетата. Но и вие сами можете
да правите същото. Всичко, което е нужно, това е да се проникнете от любов към целия
живот, към всяка проява на живот и да почувствате вашето Единство с всяка частица
живот.
Вашето Единство не е нещо външно, което трябва да получите. Вашето Единство е ваше
вътрешно състояние.
Единството идва отвътре. За тази цел трябва да допуснете в съзнанието си мисълта за
Единството. Не се стремете да критикувате каквото и да било. Стремете се да намирате
положителни моменти във всичко, което ви заобикаля и да фокусирате вашето внимание
върху тях.
Вие оказвате влияние върху всичко, което ви заобикаля. И доколкото в своя потенциал
вие сте Богове, понякога това влияние е толкова значително, че може да измени
бъдещето на цялата планета за броени часове. Затова е много важно постоянно да сте
съсредоточени върху положителното. Положителни емоции, радостно настроение. Трябва
да посрещате всички неприятности осъзнато. Защото с колкото повече трудности и
проблеми се сблъскате в този живот и излезете с чест от тях, толкова в по-голяма степен
ще можете да отработите вашата карма и да поправите грешките, допуснати в миналото.
А като се освобождавате от карма, вие постигате по-голямо влияние върху света. Тъй като
Светлината на Бог, Божествената енергия може да се устреми безпрепятствено във вашия
свят през чакрите ви.
Не е възможно с човешки прибори да се измери количеството Божествена енергия, която
пропуска във вашия свят този или онзи човек, но вашите висши сетива винаги знаят чрез
кого идва Светлината и мнозина интуитивно се стремят към общуване с такива хора.
Има и други образци на човешкото съзнание. Съзнание, съсредоточено само в себе си и
мислещо само за себе си и за получаване на лично удоволствие. Подобни хора са черни
дупки в пространството. Те поглъщат енергия, но не дават нищо в замяна. Всичко е
мъртво около такива хора и те самите са живи мъртъвци. Има и различни преходни
състояния на човешкото съзнание между тези две крайни проявления.
И всъщност вие сами определяте накъде да се движите. Вие винаги се движите или само
към Светлината, или в точно противоположна на Светлината посока. Вие или напълвате
себе си и хората около вас с Божествена енергия, със Светлина, или сте потребители на
Божествена енергия.
Когато се срещнат два индивида, които носят в себе си Светлина, те си обменят
Божествена енергия и взаимно се обогатяват. Всяко проявление на Божествения Пламък е
уникално. И взаимодействието на Божествените пламъци, намиращи се във въплъщение,
ги обогатява.
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Затова ще бъде добре за всеки индивид и за планетата като цяло, ако върху нея се появят
островчета, върху които да се намират и да общуват хора с грижовни сърца, грижещи се
не само за себе си и за своите близки, но за всички същества, които живеят на планетата
Земя. Тяхното общуване ще усилва изливането на Божествена енергия във физическия
свят.
А местата, в които ще преобладава негативна енергия, разпространявана от хората, които
са съсредоточени само върху себе си, с течение на времето ще се превърнат в лечебници
за прокажени, за хората, страдащи от небожествено съзнание.
В скоро време ще стане разделяне на населението на Земята. Хората, които изповядват
Бог в сърцето си, ще се стремят към обединяване със себеподобни хора. Ще се създават
нови селища, в които ще живеят такива хора. И тъй като всеки човек оказва влияние на
всичко, което го заобикаля, то разцветът на подобни селища ще напомня Златния век.
Това ще бъдe началото на Златния век. И от това, доколко успешно ще бъде подобно
строителство, зависи с колко бързи темпове ще се извършват измененията на Земята.
Попадайки в благоприятна среда, още от ранна възраст човек ще може да възприеме
образците на поведение и нравствените норми, характерни за подобни селища.
Тези градове на бъдещето трябва да започнат да се появяват на планетата. И всеки от вас
може да прояви подобна инициатива и да създаде подобно селище. Вие знаете, че найдобрата форма на молитва е молитвата на делата. И ако вие чувствате в себе си сили и
желание, тогава не чакайте повече никаква команда отвън. Действайте и съзиждайте.
Използвайте възможността, която дойде на планетата.
Аз ще се радвам, ако нашите предложения намерят отклик във вашите сърца.
Всичко, което е от Бога, всичко, което устремява хората към Бога, ще бъде подкрепяно и
ще получи проявление във вашия свят. Всичко онова, което е направило избор да се
отдели от Бога, ще пожъне плодовете на неправилния избор. Но всеки човек и всяко живо
същество винаги има възможност да се върне на Божествения Път.
Просто някои човешки индивиди имат нужда да получат уроци. Благото на планетата
Земя дава възможност на всеки да получи своите уроци и открива за всеки перспективата
на Божественото развитие.
Сега аз ви моля да се потопите в своето сърце и да се замислите. Какво ви задържа в
обичайната среда? Какво ви заставя да се придържате с години към този стереотип на
поведение, който сами сте си натрапили? Какво ограничава вашата свобода и
проявлението на вашата Божественост?
Толкова ли е важно всичко, което пречи на вашето развитие и не е ли време да
отхвърлите всички ваши дребни, егоистични привързаности и да подарите себе си на
всички живи същества, а в замяна да получите безкрайно умиротворение и безгранична
радост от служенето.
Постарайте се да анализирате в своето съзнание всичко, което ви пречи да получите
вътрешна свобода и да се устремите нагоре към възвишените върхове на Божествеността.
Единствено вие самите се ограничавате и единствено вие самите пречите на
проявлението на вашите Божествени качества и на изпълнението на вашето Божествено
предназначение.
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Позволете на Божествената енергия безпрепятствено да струи през вашето същество и тя
ще смете по своя път всички дребни и големи препятствия, каквито са вашето его, вашите
страхове, ограничения и догми.
Изложете се на ветровете на промените и не се бойте от простуда и заболяване.
АЗ СЪМ Гаутама Буда, с вяра във вас!
© Татьяна Микушина, 2006

Ние ви молим да действате в живота си в съответствие с получените
знания и учения
Великият Божествен Управител, 27 април 2006 г.
АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, дошъл при вас в този ден. АЗ СЪМ дошлият, за да
дам наставления и да съобщя новости от ефирните октави. И тези новости имат много порадостен характер, отколкото съобщенията, които предавахме по време на нашия зимен
цикъл от диктовки. Защото ситуацията на планетата се изменя в добра посока и това
извиква у нас радостни и обнадеждаващи чувства.
Само преди няколко месеца нашето безпокойство за състоянието на Земята беше толкова
голямо, че ние не можехме да пропуснем възможността да ви предупредим за това чрез
нашия посланик. Аз дойдох сега, за да се възползвам от възможността и да ви съобщя, че
състоянието на Земята се е подобрило значително и измененията, които станаха засега в
съзнанието на малка част от хората, се извършват наистина с космическа скорост и
обхващат много хора от различни краища на земното кълбо. Ние много се радваме на
това, че успяхме толкова бързо да разпространим нашата информация с помощта на
нашия посланик, с помощта на Интернет и онези предани и безкористни сърца, които
пожертваха много, за да дадат възможност на колкото е възможно повече хора да се
запознаят с тези диктовки. Ние също така благодарим на онези, които превеждаха
посланията на много езици. Наистина Небесата са щастливи от такива положителни дела.
Никога досега през цялата най-нова история информацията, която предаваме във
физическия свят не се е разпространявала с такава скорост.
И това отваря за нас нова възможност, а на вас позволява да получите свежа информация
от нашия свят. Наистина Божествената милост не знае граници. И тогава, когато Небесата
влязат в сътрудничество с предани сътрудници, намиращи се във въплъщение ние
постигаме такива значителни изменения за толкова кратко време, че наистина, тези
достижения могат да се сравнят с пробив в съзнанието и енергиен пробив между
октавите.
Затова аз идвам днес, за да изразя своята благодарност на всеки от вас, който откликна на
нашия призив и не само измени своето съзнание, но и съдейства за това, нашата
информация да получи колкото е възможно по-голямо разпространение във вашата
физическа октава.
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А сега бих искал да ви дам кратко наставление, което се отнася до текущата ситуация на
Земята.
Вие знаете от предишните диктовки, колко напрегната беше енергийната ситуация в края
на миналата година. Наистина, огромни усилия струваше да се удържи енергийния баланс
и да не се допусне поредна разрушителна катастрофа. Сега ние балансираме устойчиво
планетата. Но възможност за отпускане и празнуване на победа засега няма. Защото
колкото са по-значителни и колкото с по-големи темпове стават нашите успехи и
достижения, толкова по-голяма опозиция предизвикват те от страна на силите, които не
искат и не приветстват промените.
Затова няма възможност за отпускане. И е необходимо, както преди, да полагате всички
ваши усилия и способности, за да не намали темпът и скоростта на разпространение на
нашите послания, информация и енергия. Представете си снежна топка, която все повече
увеличава своята маса и обем. Но за да става това е необходимо да се прилагат постоянни
усилия за бутане и търкаляне на тази топка.
Затова ви моля да не спирате и да действате в съответствие с порива, който възниква във
вашите сърца. Не позволявайте на разпалената искра да угасне. Четете отново нашите
диктовки, особено онези, които ви дават сила и импулс за действие във физическия план.
Ние дори не ви молим да четете молитви, ние ви молим да действате в живота си в
съответствие с получените знания и учения. Сега на преден план излиза необходимостта
от конкретни действия. Вие може да почувствате как енергията, която се съдържа в
нашите диктовки, буквално ви подтиква към конкретни действия във физическия план.
Затова ще бъде много важно да приложите правилно вашите усилия. Да не позволявате
на противополoжните сили да ви въвличат в безплодни дискусии и диспути. Времето за
празнословни разговори и за преливане от пусто в празно свърши. Вие трябва с конкретни
действия във физическия план да покажете на Небесата доколко сте усвоили уроците,
които ние ви давахме чрез нашия посланик през последната година.
Ние сме доволни от темповете, с които се разпространява нашето учение, но не сме
доволни от това, че както и преди предприемате твърде малко конкретни действия във
физическия план.
Ние чакаме от вас действия за преобразуване на физическия план. Всичко небожествено
трябва завинаги да напусне екраните на вашите телевизори, рафтовете на магазините,
радиоефира, Интернет.
Вие не можете да се борите с небожествените прояви, но можете да заместите тези
прояви с Божествени образци. Вие действате дори тогава, когато се отказвате от гледане
на небожествени предавания, филми, когато не вземате участие в каквито и да е
отрицателни прояви, все още присъщи на вашия свят. По този начин вие повече не
създавате карма и със своя правилен избор отработвате минала карма, а също така давате
пример с вашите правилни действия на хората около вас и особено на младежите.
Не се тревожете за това, че някой прави нещо не както трябва. Покажете как е
необходимо да се действа. Винаги е по-лесно да се съди. Но когато съдите, вие създавате
карма и умножавате илюзията, а когато насочвате вашата енергия в съответствие с
Божествените ръководни принципи, вие творите блага карма и свивате илюзията.
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Затова дойдох при вас в този ден, за да ви напомня, че всеки от вас преди да се въплъти е
поел върху себе си определени задължения. Налице е благоприятна възможност да
изпълните вашето предназначение. Обърнете се към самия себе си, влезте в сърцето си и
се опитайте да разберете какви задължения е поела вашата душа преди да се въплъти.
Вие трябва да си спомните тези ваши задължения.
Ако работите в сферата на образованието на децата и младежта, тогава във вашите
задължения преди всичко влиза да дадете на достъпно за подрастващото поколение ниво
знания за Закона, който съществува в тази вселена, а също така и за нравствения
Божествен Закон.
Ако се занимавате успешно с бизнес, тогава може би за вас е дошло време да се
разпореждате правилно със спечелените пари и вместо безкрайна гонитба за дрънкулки и
удоволствия, да изразходвате пари за създаване на центрове за обучаване на децата, на
младежите и техните родители, за изграждане на населени места, основани върху нови
принципи и свободни от влиянието на присъщите на вашето общество негативни
вибрации и фактори.
Затова само от вас зависи да започнете съзидателна Божествена дейност. Никой няма да
изпълни вместо вас задълженията ви. Ние от своя страна обещаваме да ви оказваме
цялата необходима помощ. Само помолете за тази помощ и не се притеснявайте да се
обръщате към нас във вашите писма и молитви.
Сдружаването на Небесата и физическия план едва започва и вие много скоро ще се
убедите в това, колко плодотворно може да бъде такова сътрудничество.
Аз бих желал накрая да ви предам импулса на моята Вяра и моята увереност във вас и в
това, че вие ще изпълните задълженията си максимално ефективно.
АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, с Любов към вас и Вяра във вашия успех.
© Татьяна Микушина, 2006

Само тогава, когато Законът извира от дълбините на вашето сърце, вие
ставате Негов изпълнител
Възлюбеният Кутхуми, 28 април 2006 г.

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас.
От времето на нашата предишна среща изминаха няколко месеца и днес аз безкрайно се
радвам на нашата нова среща, тъй като тя се провежда в доста по-благоприятни условия и
ще мога да ви дам Учение, което беше невъзможно да дам по-рано. Учението е за това,
как следва да възприемате живота и промените, които се случват във вашия живот. Само
допреди известно време това Учение щеше да бъде неактуално за вас. Но сега все повече
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и повече хора се замислят за нещата, които ги заобикалят в живота и как трябва да се
отнасят към тях. Този нов поглед върху живота и върху съществуващите обстоятелства
стана възможен след Учението за свиване на илюзиите, което беше дадено чрез нашия
посланик. Затова подсъзнателно вие започнахте да се отнасяте по друг начин към всичко,
което ви заобикаля и започнахте да се замисляте над това, как формирате
обстоятелствата около вас и какво влияние оказвате над всичко, което ви заобикаля във
физическия свят.
Това е нов поглед към света и колкото повече хора започнат да осъзнават, че
заобикалящият ви свят е гигантска илюзия и проявлението на тази илюзия изцяло и
напълно се определя от колективното съзнание на човечеството, толкова по-осъзнато ще
започнете да отнасяте към вашите мисли, чувства и постъпки. Защото именно вие самите
творите всичко около вас, всички обстоятелства във вашия живот. И това, че станалите
измененията в съзнанието ви не бързат да се проявят във вашия свят, се определя само от
инертността на материята, от нейната неспособност да застане мигновено пред вас в своя
нов вид. Възпираща роля играе също така и това, че съзнанието на голяма част от
човечеството още не се пробудило и не може да оказва толкова решаващо въздействие,
колкото оказва съзнанието на хората, които започнаха да осъзнават Божествените Закони
и да се опитват да се ръководят от тях в своя живот.
Затова във ваш интерес и в интерес на цялото човечество е възможно най-широкото
разпространение на тези Учения и това Знание, които получавате чрез нашите послания.
Може да отбележите, че получаваната от вас информация не се различава много от това,
което е в основата на повечето световни религии. И все пак има малка разлика и тя е
свързана с това, че ние ви ориентираме към индивидуален вътрешен Път. Път за
опознаване на света чрез вашето сърце. Защото всяко външно знание идва при вас отвън
и затова не сте склонни да му се доверявате. Но когато придобиете способност да
получавате информация, идваща при вас отвътре, тогава вие ще започнете да
възприемате тази информация по съвършено друг начин. И даже когато тя не съдържа
нищо ново за вас, всички идващи знания се пречупват по друг начин и намират отклик във
вашето съзнание. Има различни етапи във възприемането на информацията. И когато с
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външния си ум осъзнавате, че вече знаете това и сте го чували по-рано, това не означава,
че сте почувствали тази информация и това Учение със сърцето си и сте я осъзнали
дотолкова, че да станете неделима част от това Знание и Учение. Само когато станете
неделима част от това Знание и Учение, вие ставате негови носители. И вие ненарушимо
свързвате своя живот със Закона, който сте възприели с цялото си същество и го
подчинявате на Него.
Има различни степени на осъзнаване на Божествения Закон и само когато този Закон идва
от дълбините на вашето сърце, вие ставате Негов изпълнител и можете да оказвате
влияние на живота около вас без думи и без действия. Придобивате способност да
влияете с присъствието си на обстановката около вас. Вие просто медитирате, намирате
се в състояние на блаженство и удовлетвореност, а животът около вас се изменя като че
ли от вълшебно въздействие.
Това е много високо ниво на достижения, към което всички вие трябва да се стремите. Но
за да можете във вашия свят да бъдете в състояние на дълбока медитация, вие трябва да
се погрижите за създаване на условия за подобни медитации. Вашите градове и дори помалките селища са пълни с толкова много отрицателна енергия, че и на вас ви е трудно да
се свържете с вашата Висша част, и на нас ни трудно да се доберем до вашето съзнание,
намиращо се постоянно под брони от отрицателни енергии. Затова ние отново и отново
насочваме вашето внимание върху условията, в които живеете. Вие трябва да се
уединявате и да си налагате да прекарвате известно време в места, където можете да
възстановите своята енергия. Тогава, когато се сдобиете вътре в себе си с еталон за
Божествено състояние, вие ще знаете към какво да се стремите и сами ще ограничавате
въздействието върху вас на отрицателните енергии, които са в изобилие във вашия свят.
За да не се отклоните от Пътя, ние ви даваме възможност да сравнявате вашите вибрации
с вибрациите на нашия въплътен представител на Земята. Ние ви подаваме спасително
въже и само от вас зависи дали ще се възползвате от нашата помощ или не.
Във всички времена е имало във въплъщение хора, носители на Божествените вибрации
на чистотата. И сред вас има такива. И ако очите ви бяха отворени, а ушите ви чуваха,
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тогава щяхте да благодарите на Бога всеки ден за това, че Той ви изпраща своите
въплътени вестители. Но вие минавате покрай тях и даже не им обръщате внимание.
Затова ваше първо задължение е да забелязвате проявлението на Божествеността в
хората около вас и да помагате на такива хора, защото те носят върху себе си бремето на
вашата карма.
На изток е много разпространено почитането на светците, йогите, които специално идват
във въплъщение, за да поемат върху себе си кармата на хората и да я преработят. На
запад също са въплътени много хора, които не са от този свят и които вземат върху себе
си и носят бремето на вашата карма. Учете се да бъдете благодарни на такива хора. Те не
винаги могат да се адаптират към условията на вашето общество, защото за тези хора то
прилича на общество на луди. Но вие бързате да обявите вашите светци за луди. Вашият
свят е обърнат наопаки. И онези, които са по-малко достойни имат всичко, а онези, които
носят върху себе си бремето на човечеството, водят жалко съществуване. Впрочем през
цялата най-нова история е било винаги така.
Вашият свят е преобърнат свят. И тогава, когато се научите да разпознавате проявлението
на Божествеността във вашия свят и да премахвате от съзнанието си всяко небожествено
проявление, вие ще можете реално да въздействате на света около вас и да го
преобразувате.
Но отначало е необходимо да се научите да разпознавате вътре в самите себе си
Божественото проявление. Тогава ще можете според вибрациите си да привличате от
пространството също такива Божествени проявления. И островчетата на Божественост във
вашия свят ще нарастват и ще се умножават. И ще можем да идваме при вас отначало в
нашите уплътнени тела, а после в по-малко плътни тела. И ще се сбъдне пророчеството,
че Възнесените Владици ще могат да се разхождат между вас и вие ще можете да
общувате с нас.
Затова само от вас зависи дали пророчеството ще стане реалност още по ваше време.
Създавайте островчета на Божествеността и се преселвайте в тях, макар временно.
АЗ СЪМ Кутхуми
© Татьяна Микушина, 2006
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Пояснения за Пътя на ученичеството
Господ Майтрейя, 29 април 2006 г.
АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас. И както винаги, дойдох да ви дам наставления
за вашия Път. А вашия Път, както вече разбрахте от предните ми диктовки, е тясно
свързан с Пътя на Посвещението. Този Път е за вас най-краткия път до Дома, към Бога. И
ако вие все още се съмнявате в това и приемате скептично даваните в този цикъл
диктовки наставления, какво пък – това си е вашия избор и просто вашето време още не е
дошло. Имате право още да се шляете с вашите илюзии и да се опитвате да получавате
удоволствия във вашия физически свят. Но с всяко ваше въплъщение вие ще усещате все
по-малко и по-малко удоволствия, защото вашата душа идва в този свят, за да намери
Път, а вие все още се опитвате да намерите смисъла на живота си във вашия ограничен
свят, не искайки да възвисите вашето съзнание и да погледнете нагоре, да се обърнете
към Бога и да видите цялата ограниченост на вашия свят.
Намирате се в затвор, изграден от ограниченията на вашето съзнание. И само вие можете
да разрушите стените на този затвор. Аз мога да ви помогна за това, но вие трябва да се
обърнете към мен за помощ. Аз помагам на всички, които са ме потърсили. И моята
помощ е свързана с разрушението на вашето его и на вашите привързаности към
физическия свят. Много от вас приемат ситуацията, в която изпадат когато започнат
придвижване по Пътя като сгромолясване на всичко. Виждате как се разрушават един по
един вашите стереотипи и привързаности и вашето его трепери пред тези изпитания и ви
внушава, че вървите по грешен път и че Пътят към Бога представлява само вечно
блаженство и покой. Да, действително, вие вървите към блаженство и покой, но за да
достигнете състоянието на омиротвореност, трябва да се откажете от всичко, което
възпрепятства вашето придвижване и ви заставя отново и отново да идвате в този свят и
да изпитвате страдания.
Във вашия свят страданията и възвишените състояния на съзнанието са така преплетени и
смесени едно с друго, че вие не разбирате нищо във вашия живот. И аз се стремя да ви
откъсна от този обичаен живот и да ви накарам да погледнете живота си от друга гледна
точка.
Този път е свързан непосредствено с обезценяването на егото, и едновременно с това
трябва да постигнете състояние на Единство с всичко, което ви заобикаля, на пълно
смирение пред Бога, пред Висшия Закон, който съществува в тази вселена. За мнозина от
вас всяко изменение, като прибавим и моите заплашителни думи, стават препятствие и
уплашени, вие не искате да приемете тези условия, които ви предлагаме. Щом изпитвате
страх, първото нещо, което трябва да направите, е да се избавите от вашия страх. Този
страх е като страха, който изпитвате, когато преминавате в другия свят. Това, което на
вашият език се нарича смърт. Аз обаче ви казвам, че пребиваването във вашият свят без
да се замисляте и вкопчването в този свят е истинската смърт за вас. В този случай вие

49

рискувате наистина да умрете. Защото не е страшно, когато сменяте тялото си, страшно е
когато губите душата си.
И дори не осъзнавате това, защото вашето съзнание е свързано с физическите ви тела и с
всичко около вас във физическия свят. А тъй като този свят трябва скоро да прекрати
своето съществуване, то ако не превключите своето съзнание на Висшите светове, то вие
наистина ще престанете да съществувате. Вие избирате – тленното или нетленното,
физическият свят или реалният, Божественият свят. И в това се състои целият Път на
Посвещенията. И когато се записвате в моята Школа и започвате да вървите по Пътя на
Посвещението, вие просто започвате осъзнато да виждате, как сте принудени ден след
ден да правите своя избор между тленното и нетленното. И тогава, когато правите
правилния избор и когато се освобождавате от поредната привързаност, вие усещате
радост, безпричинна радост, която изпълва цялото ви същество. А когато не можете да се
разделите с някакъв навик или привързаност, за което вече е дошло времето, вие усещате
потиснатост и липса на смисъл във вашето съществуване.
Аз променям вашите състояния и вие преминавате през вашите тестове. Това е както
когато вие дресирате вашите животни. За съжаление, понякога няма възможност да се
достигне до вашето съзнание пряко и ние сме принудени да ви въздействаме чрез вашите
състояния. По такъв начин вие имате възможност да се придвижвате по Пътя и да
разбирате в каква посока се движите.
Много от вас очакват, че аз ще дойда лично при вас или чрез моя посланик и ще обявя, че
сте постъпили в моята школа и ще ви дам поредния изпит или тест. Повярвайте ми, вие
отдавна се намирате под внимателното ми наблюдение и преминавате през вашите
уроци, намирайки се в условията на обичайния живот.
Вашите външни обстоятелства и хората, с които се срещате, представляват за вас вашите
най-добри тестове и най-добрите изпити.
Затова не се притеснявайте, че не са ви оповестили, че сте постъпили в моята Школа. Ще
разберете за това, когато бъде необходимо. Но всякакви загуби и неприятности във
вашият живот трябва да възприемате като мои тестове. И преминавате през посвещения,
и преминавате от клас в клас тогава, когато направите правилния избор и достигнете до
правилните изводи в резултат на вашите тестове.
Затова не се стремете да постигнете някакъв свръхмистичен опит. Вие сте се срещнали във
вашият живот именно с тази ситуация, с която е трябвало да се срещнете, за да
отработите поредната привързаност и несъвършенство. А доколкото всички ваши
привързаности са свързани с ежедневни неща, то къде, ако не в обикновения ви живот,
ще започнете да се освобождавате от тях.
Много е лесно да се избавите от вашите вредни навици, ако се намирате в благоприятна
среда. А тогава, когато се намирате постоянно сред съблазните, да се откажете от тях се
явява най-трудното посвещение и нито една Школа на Мистериите от миналото не е
могла да ви предложи толкова сложен тест.
Затова се наблюдавайте, наблюдавайте реакциите си в жизнените ситуации, с които се
срещате ежедневно. И когато преминете през всички необходими изпити, вие ще се
очистите от привързаностите си дотолкова, че ще можете да ме видите и да се срещнете с
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мен. И тогава за първи път ще научите, че сте се учили в моята Школа и сте я завършили
успешно.
Това е като задочно обучение, което се провежда там, където живеете сега, а след това
идва времето, когато отивате да получите дипломата в друг град.
Затова, тези от вас, които са ми написали писма и са ми ги предали с помощта на
ангелите, всички сте зачислени в моята Школа. Но ако вие, както и преди продължавате
да подхождате неосъзнато към ситуациите, които възникват във вашият живот, и ако
продължавате да не си правите съответните изводи от тези ситуации, тогава аз няма да
мога да ви отделям повече внимание. Няма място за ленивите и немарливи ученици в
моята Школа. И времето за вашето обучение още не е дошло.
Казах всичко, което трябваше да чуете сега. Това не означава, че съм ви оставил и няма да
ви наглеждам и да се грижа за вас в близко бъдеще. Постарайте се да запазите вашето
съзнание постоянно настроено към Лъча на Йерархията. Така ни е по-лесно да работим с
вас и да ви водим. Именно за да запазите вашите ориентири, ние изпращаме нашите
посланици. Затова използвайте цялата помощ, която ви оказваме.
Прощавам се сега с вас и до нови срещи.
АЗ СЪМ Майтрея.
© Татьяна Микушина, 2006

Ние ви призоваваме да следвате нашия Път
Възлюбения Ел Мория, 30 април 2006 г.
АЗ СЪМ Ел Мория и дойдох при вас!
АЗ СЪМ дойдох да ви известя, че пролетният цикъл от диктовки, които давахме чрез
нашия посланик, завърши.
Радваме се на възможността, която ни се предостави и сме удовлетворени, че можахме
да дадем всичко, което бяхме запланували да дадем в този цикъл от диктовки. За разлика
от предишния, който давахме през зимата на Алтай, в този цикъл от диктовки отделихме
повече внимание на вашия Път. Защото настана време да ви приобщим към Пътя, който е
планиран за вас. Този Път е съществувал винаги и винаги в една или друга част на Земята
е имало Школи и Ашрами, в които Йерархията на Светлината е давала Учение за своите
ученици. Настана време, когато ние виждаме възможност за възобновяване на нашата
практическа работа с невъзнесеното човечество чрез нашите външни Школи.
Затова се стремим да дадем всички необходими знания за Пътя на Посвещение, за да
можете да направите своя съзнателен избор и да стъпите на Пътя.
Разликата между нашия Път и множеството други учения се състои в това, че ние ви
водим чрез вашето сърце и ви позволяваме да се докоснете до истинския Реален свят
чрез вашите мистични опитности и прозрения. Имайки възможност да осъзнаете във
вашето външно съзнание съществуването на друг, Божествен свят, вие съзнателно се
стремите да се освободите от всичко, което ви пречи да влезете в този свят. А ви пречи
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вашето его и вашата привързаност към физическия свят, към вещите и хората от този свят,
а също вашите навици и недостатъци. Затова вие съзнателно поемате по този Път и сте
готови да пожертвате много, за да получите истински знания. Има много други учения,
които използват подобни методики. Обаче има и различия. И затова вашата
първостепенна задача е да намерите тези разлики, ползвайки вашия най-надежден
ориентир – вашите сърца.
Ние даваме нашето учение чрез нашия посланик. И всеки от вас, който чете нашите
послания, попада вече във външния кръг на нашите ученици и влиза в отношенията гуручела с нашия посланик, който е представител на нашата Йерархия във физическия план.
Затова, щом изберете да четете нашите послания, вие вече ставате наши ученици.
Съществуват прекалено много степени на гуру-чела отношенията. И следващата степен, на
която се изкачвате, е когато правите своя избор в полза на нашето Учение. В своето
съзнание се опитвате да разберете разликата с другите учения и правите своя избор в
полза на Учението, което получавате чрез нашия посланик. В този случай вие
ограничавате своята свобода, обаче в замяна получавате повече разбиране и осъзнаване
на знанията, които получавате чрез нашия посланик.
Следващата степен е, когато вие осъзнато приемате нашия посланик в качеството му на
ваш Гуру. И в този цикъл диктовки ние подканихме тези от вас, които са готови, осъзнато
да направят този избор и да преминат на тази степен от вашето ученичество.
Следващата степен започва, когато посланикът ви приеме като кандидати за ученици.
Разликата на тази степен от предишните е в това, че посланикът поема частично кармични
задължения и носи отговорност за своите ученици. По-нататъшните отношения, които ще
изпитате върху себе си, напълно влизат в разбиранията на нашия посланик. И той сам
определя как трябва да се развиват тези отношения.
Затова ние се стремим да възстановим гуру-чела отношенията, отнасящи се към веригата
на ученическа приемственост на Възнесените Владици. Всеки път тези отношения се
изграждат на ново ниво и се определят от условията на Земята. На нас не са ни
необходими милиони последователи, които само външно да приемат задълженията, а да
не приемат нашето Учение със своите сърца. Ние се стремим към пълно взаимно
разбиране и сътрудничество с нашите ученици. За вас нашият посланик е само патерица
за периода от време, докато вие не можете да вървите самостоятелно и да осъществите
пряк контакт с нас. Но и тогава нашият посланик ще ви бъде необходим, за да го ползвате
като маяк, който ще ви сочи Пътя сред бурите и ураганите на земния живот.
Затова ние ще продължим да даваме нашите наставления и в следващи цикли от
диктовки. И ви молим да не губите време напразно и да приемете всички указания, които
се съдържат в нашите диктовки, не като абстрактни, а като непосредствено ръководни
принципи, които трябва да използвате във вашия живот.
Аз съм много конкретен Владика и не обичам да го усуквам много. Затова ви призовавам
да не чакате някой да ви даде по-подробни указания, как да действате. Ние даваме само
общата насока. А всички подробности трябва да ги получите непосредствено от вашето
сърце.
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Ако вие прочетете отново всички диктовки, които сме дали чрез нашия посланик за
последната година, вие ще разберете, че цялата информация, която се съдържа в тези
диктовки, е напълно достатъчна, за да започнете конкретна дейност. Защото можете да
започнете с обстановката, която ви обкръжава и с навиците, които имате. Опитайте да не
започвате утре, а направо сега и се освободете като начало от най-голямата си
привързаност, която най-много ви пречи в живота . Това може да е страхът, стремежът за
осъждане и критикуване, пушенето или всяка друга привързаност, всеки друг недостатък.
След това ще намерите друг недостатък, след това следващия. И винаги ще имате само
една първостепенна задача, която сте длъжни да решавате. А след това можете да
пристъпите към решаването на следващата.
Не се стремете да обхванете наведнъж голям обем дейност. Поемайте тези задачи, които
са ви по силите.
Понякога за мнозина е доста по-трудно да се откажат от пушенето, отколкото да построят
ашрам.
Ние ви призоваваме да следвате нашия Път. И ви казваме – пътят е свободен. Но
избора вие правите сами и никой не може да ви застави насила да направите този избор.
Вие сте зрели индивиди и ние водим този разговор като с равни на нас същества, които
само малко са изостанали в своето движение по Пътя.
С това се прощавам с вас и ви желая успехи по вашия Път!
АЗ СЪМ Ел Мория.
© Татьяна Микушина, 2006
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